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f"i ,izewga zyxt zay .c"qa
.n"cyz'd ,xii`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ì‡ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ƒְְְְְִִֵֵֶַַֻ

אֹותם  אדמֹו"ר 1ועׂשיתם כ"ק ּבזה ּומבאר , ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּדער 2הּזקן (אין ְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבחּקֹותי  ּדענין וואך) ּדער פ ּון ּפרׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻחסידיׁשער

והינּו ׁשּבּתֹורה, החקיקה ּבחינת על קאי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּתלכּו

ּבבחינת  (ׁשהיא ּבמחׁשבה הּמצוֹות ְְְֲִִִִִֶַַַָָקּיּום

קאי  ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ּׁשּכתּוב ּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָחקיקה),

ועׂשיתם  ּכ ואחר ּבדּבּור, הּמצוֹות קּיּום ְְְֲִִִִֶַַַַַָעל

ּכאן  וחׁשיב ּבמעׂשה, הּמצוֹות קּיּום היינּו ְְְְֲִִִֶַַַָָָאֹותם

ּדמחׁשבה  הּלבּוׁשים ג' ּבכל הּמצוֹות קּיּום ְְְְֲִִִֶַַַָָָאת

ּובפרט  ּבכלל, זֹו עבֹודה והּנה ּומעׂשה. ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָּדּבּור

ּדאם  ּברׁש"י) (הּובא ּכהנים' ה'ּתֹורת ְְְֲִִִֵַַַָֹּכפרּוׁש

ּבבחינת  ּבּתֹורה, עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻּבחּקֹותי

אֹותם, ועׂשיתם ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָעמל,

עלֿידיֿזה  הּנה מעׂשה, לידי מביא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשהּלּמּוד

הּפרׁשה, ּבהמׁש האמּורֹות הּברכֹות לכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָּבאים

וגֹו' ּבעּתם ּגׁשמיכם הּברכֹות 3ונתּתי וכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּדוהתהּלכּתי  ּבאפן לּגאּלה עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּלאחריֿזה

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול גֹו' ּדענין 4ּבתֹוככם . ְְְְְְִִֵֶֶֶַָ

ּכׁשּתי  אֹו אדם ּכקֹומת ׁשּיהיּו הּוא ְְְְִִִֵֶַָָקֹוממּיּות

סנהדרין  ּבמּסכת (ּכדאיתא וענין 5קֹומֹות ,( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ

למּטה  מלמעלה הליכֹות, ב' הּוא ְְְְְְֲִִִִַַַַָָוהתהּלכּתי

למעלה  ב'6ּומּלמּטה יהיּו ׁשּלעתידֿלבא היינּו , ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
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ג.1) כו, ואילך.2)פרשתנו א ד.3)מה, כו, יב.4)שם כו, א.5)שם אוה"ת 6)ק, תרג. ע' פרשיות אדה"ז מאמרי ראה

ועוד. ואילך. תרמ ע' ב' כרך ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  על מובאים בגמרא זקופה. בקומה כלומר 'קוממיות', אותנו יוליך הוא

רומזת  'קוממיות' שהמילה אומר מאיר רבי מאיר. ורבי יהודה רבי של דבריהם

שמדובר  אומר יהודה רבי ואילו כפולה, אדם קומת קומות, שתי של לגובה

האדם, של הרוחנית קומתו כלפי מוסבים הדברים אחת. קומה של גובה אודות

כוחות  כל של השלם הבניין כלפי

אופני  שני פירושן קומות' 'שתי נפשו.

כל  את שימלאו ה' אור של ההארה

הנפש. כוחות

eÎÏz È˙BwÁa Ì‡˙‡Â ƒ¿À«≈≈¿∆
Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz È˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿¿«¬ƒ∆

Ì˙B‡1˜"Î ‰Êa ¯‡·Óe , »¿»≈»∆
ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿ƒ≈

'‰¯Bz בe˙L¯t2¯Úc ÔÈ‡) »»»»≈ƒ∆
¯Úc ÔeÙ ‰L¯t ¯ÚLÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ∆»»»∆

Í‡ÂÂ של החסידית בפרשה = »
המופיעים  החסידות מאמרי השבוע,

הם  השבוע פרשיות על תורה' ב'לקוטי

החסידית'בבחינת  השבוע ).'פרשת
שבפסוק  מבואר תורה' ב'לקוטי

שלושת  מוזכרים הפרשה של הראשון

קיום  והמצוות, התורה בקיום הרבדים

ובמעשה. בדיבור במחשבה המצוות

לרובד  רומזת 'בחקותי' המילה

רומזת  'תשמרו' המילה המחשבה,

'ועשיתם' והמילה הדיבור, לרובד

הסברת  המעשה. לדרגת מתייחסת

האדם  של המחשבה עולם הדברים:

מאותיות, מורכבים שלו הדיבור ועולם

האדם  באמצעותם אשר האותיות

הוא  בהם אשר והאותיות חושב

ישנו  אך מדבר, הוא כאשר משתמש

הדיבור  אותיות ביניהם, מהותי הבדל

ונפרדות  האדם לנפש מחוץ אל יוצאות

אשר  המחשבה אותיות לעומת ממנו,

עצמו, לבין בינו בהן משתמש האדם

נפרדות  ואינן הנפש עם מאוחדות הינן

ההבדל  בדוגמת הוא זה הבדל ממנה.

ה  אותיות תורה Â·Â˙Î˙שבין בספר

ה  האותיות גבי Â˜Â˜Á˙לעומת על נמצאות הכתובות האותיות הברית, בלוחות

עם  מאוחדות הינן בלוחות החקוקות האותיות לעומתן בתוכו, ולא הקלף

התורה  לקיום רומזת 'חקיקה' של במובן 'בחקותי' המילה עצמן. הלוחות

והתעצמותה  התאחדותה מודגשת זה פנימי ברובד אשר האדם של במחשבתו

התורה. עם הנפש ˜‡Èשל 'eÎÏz È˙BwÁa' ÔÈÚc(מוסב=)ÏÚ ¿ƒ¿«¿À«≈≈»≈«
‰·LÁÓa ˙BÂˆn‰ Ìei˜ eÈ‰Â ,‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¬ƒ»∆«»¿«¿ƒ«ƒ¿¿«¬»»
È˙BÂˆÓ ˙‡Â' ·e˙kM ‰Óe ,(‰˜È˜Á ˙ÈÁ·a ‡È‰L)∆ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«∆»¿∆ƒ¿«

˜‡Èּתׁשמרּו ea„a¯(=מוסב)' ˙BÂˆn‰ Ìei˜ ÏÚ שבין הקשר ְְִ»≈«ƒ«ƒ¿¿ƒ
בדיבור  המצוות קיום לבין 'שמירה'

מׁשנה' זו 'ׁשמור חז"ל בדברי ְִָָרמוז

המצוות  קיום על השמירה כלומר

ההלכות  בשינון תלויה בשלימות

האד  של בפיו Ckם שבמשנה ¯Á‡Â ,¿««»
˜Ìeiועׂשיתם ' eÈÈ‰ 'Ì˙B‡ ֲִֶַ»«¿ƒ

Ô‡k ·ÈLÁÂ ,‰NÚÓa ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬∆¿»ƒ»
כאן  מזכיר כלומר כאן, (=ומחשיב

זה) ‰BÂˆn˙בפסוק Ìei˜ ˙‡∆ƒ«ƒ¿
ÌÈLe·l‰ '‚ ÏÎa של הרוחניים ¿»«¿ƒ

הרבדים  שלושת שהם הנפש

.‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ«¬∆
Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa BÊ ‰„B·Ú ‰p‰Â¿ƒ≈¬»ƒ¿»ƒ¿»
מיוחדת  ביגיעה כרוכה זו עבודה כאשר

כן  גם זה דבר אשר האדם של מצידו

זה בפסוק ‰'Bz¯˙רמוז Le¯Ùk¿≈««
(È"L¯a ‡·e‰) 'ÌÈ‰k…¬ƒ»¿«ƒ

c המילים È˙BwÁaפירוש Ì‡' ¿ƒ¿À«
'eÎÏz הואeÈ‰zL עמלים ≈≈∆ƒ¿ֲִֵ

,‰¯Bza התורה לימוד כלומר «»
ÏÓÚ ˙ÈÁ·a דווקא ,ויגיעה ƒ¿ƒ«»»

נאמר לכך È˙BÂˆÓובהמשך ˙‡Â'¿∆ƒ¿«
,'Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz ואומר ƒ¿¿«¬ƒ∆»

כהנים' ה'תורת כך של enl‰L„על  ∆«ƒ
בא  זה דבר הראוי, באופן נעשה התורה

שהלימוד בכך ביטוי È·Ó≈ƒ‡לידי
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰NÚÓ È„ÈÏƒ≈«¬∆ƒ≈«¿≈∆
˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎÏ ÌÈ‡a»ƒ¿»«¿»»¬
Èz˙Â' ,‰L¯t‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«»»»¿»«ƒ

'B‚Â ÌzÚa ÌÎÈÓLb3ÏÎÂ ƒ¿≈∆¿ƒ»¿¿»
„Ú ‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙BÎ¯a‰ כדי «¿»∆¿«¬≈∆«

שזוכים ÔÙ‡aכך ‰l‡bÏ האמור «¿À»¿…∆
ÌÎÎB˙aבפרשה  ÈzÎl‰˙‰Â'cƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆

'˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â 'B‚4. »≈∆¿∆¿ƒ
˙BÓB˜ ÈzLk B‡ Ì„‡ ˙ÓB˜k eÈ‰iL ‡e‰ ˙eiÓÓB˜ ÔÈÚc¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿¿«»»ƒ¿≈

‡˙È‡„k)(כמובא=)ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓa5ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚÂ ,( ƒ¿ƒ»¿«∆∆«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿ƒ
Ï ‰ÏÚÓÏÓ ,˙BÎÈÏ‰ '· ‡e‰‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe ‰hÓ6eÈÈ‰ , ¬ƒƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»¿«¿»«¿

˙BÏÚn‰ '· eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL7¯‡·nÎÂ ,8ÔÈÚa Ìb ∆¿»ƒ»…ƒ¿««¬¿«¿…»«»ƒ¿»
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exnyz izeevn z`e eklz izewega m`

וכ 7הּמעלֹות  ּכדכד 8ּמבאר , וׂשמּתי ּבענין ּגם ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָֹֹ

ּוכדין 9ׁשמׁשתי ּכדין ב'10, יהיּו ּדלעתידֿלבא , ְְְְְִִִִִֵֵַָָֹֹ

ּומלמעלה  למעלה מּלמּטה ּדעבֹודה ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָהּמעלֹות

ְַָלמּטה.

ÔÈ·‰Ïe עם הּנ"ל ּבעבֹודה הּמיחדת הּׁשּיכּות ¿»ƒְֲִֶֶַַַַַָָָֻ

ידּוע  הּנה נאמר 11הּגאּלה, ּדבּתֹורה ְְֱִֵֶַַַַָָָֻ

אחת  ּפעם ּפעמים, ב' מלא תֹולדֹות ְְִֵֵֶַַַַָָאּלה

והארץ  הּׁשמים תֹולדֹות אּלה העֹולם, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבריאת

ּבא 12ּבהּבראם  ׁשּמּמּנּו ּפרץ לידת לגּבי ב' ּופעם , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּפרץ  תֹולדֹות אּלה ב'13מׁשיח, ׁשהם ּדאף , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

עצמם, ּבפני זמּנים ּובב' עצמם ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָענינים

הּוא  העֹולם ׁשּבבריאת מלא ּתֹולדֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָּדענין

עלֿידי  העֹולם נברא ּדכן למּטה, ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָמלמעלה

נברא  מּלּואֹו על ענין 14הּקּב"ה, מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

עלֿידי  נפעל לבא ּדלעתיד מלא ְְְְִִִֵֵַַָָָֹּתֹולדֹות

זאת  ּבכל למעלה, מּלמּטה ועבֹודתינּו, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֹמעׂשינּו

מעׂשינּו עלֿידי ׁשּנעׂשה מלא, ּתֹולדֹות ענין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּנה

מלא  תֹולדֹות ּבאּלה ּגם עּלּוי ּפֹועל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָועבֹודתנּו,

ּכפי  מּלּואֹו על העֹולם ּבבריאת היינּו ְְְִִִִִַַַָָָהראׁשֹון,

הּקּב"ה. עלֿידי ְֵֶַַָָׁשהּוא

¯e‡·eּׁשאמרּו מה ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  לֹו15רּבֹותינּו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ְְִִֵַַַַָָָ

ּכּונת  ּתכלית וזהּו ּבתחּתֹונים. ּדירה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָיתּבר

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות .16הּבריאה, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ

ּבבריאת  זֹו ּכּונה יׁשנּה ּכבר למעלה ּדמּצד ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָוהינּו,

עלֿידי  יׂשראל ׁשּבני אּלא לכּתחּלה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

צריכים הּתאוה עבֹודתם מן זֹו, ּתאוה להמ ׁשי ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

הּפעל  אל הּכח ּומן הּכח ועלֿידיֿזה 17אל . ְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹ
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וש"נ.7) ואילך. תרכה ע' לע"ל ערך צ"צ דא"ח הליקוטים ספר ובכ"מ.8)ראה ואילך. ג כו, ראה יב.9)לקו"ת נד, ישעי'

א.10) עה, ב"ב ג.11)ראה פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר ד.12)ראה ב, יח.13)בראשית ד, פי"ג,14)רות ז. פי"ד, ב"ר ראה

ו.15)ג. פי"ג, במדב"ר טז. נשא תנחומא ובכ"מ.16)ראה ואילך. פל"ו תניא ואילך.17)ראה 283 ע' ח"כ לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'CÈ˙LÓL „Î„k ÈzÓNÂ'9, לבוא שלעתיד בגמרא כך על נאמר אשר ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿…«ƒ

ÔÈ„Îeיהיה ÔÈ„k(זה וכדברי זה ·'10(=כדברי eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc , ¿≈¿≈ƒ¿»ƒ»…ƒ¿
˙BÏÚn‰המעלה בעלייהB·Úc„‰הן eהכרוכה ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ הן ««¬«¬»ƒ¿«»¿«¿»

בירידה  הכרוכה בעבודה הקיימת hÓÏ‰.המעלה ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
˙„ÁÈn‰ ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ««»«¿À∆∆

‰Ï"pהקיימת ‰„B·Úa הכרוכה »¬»««
בדיבור  במחשבה המצוות בקיום

בעמל  הכרוך באופן ודווקא ובמעשה

‰l‡b‰ויגיעה ÌÚ העתידה‰p‰ , ƒ«¿À»ƒ≈
Úe„È11‰l‡' ¯Ó‡ ‰¯Bz·c »«¿«»∆¡«≈∆

'˙B„ÏB˙בכתיב'· ‡ÏÓ ¿»≈
˙‡È¯·a ˙Á‡ ÌÚt ,ÌÈÓÚt¿»ƒ««««ƒ¿ƒ«
˙B„ÏB˙ ‰l‡' ,ÌÏBÚ‰»»≈∆¿

'Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰12, «»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»
ı¯t ˙„ÈÏ Èa‚Ï '· ÌÚÙe««¿«≈≈«∆∆
‰l‡' ,ÁÈLÓ ‡a epnnL∆ƒ∆»»ƒ«≈∆

'ı¯t ˙B„ÏB˙13Ì‰L Û‡c , ¿∆∆¿«∆≈
'··e ÌÓˆÚ ÈÙa ÌÈÈÚ '·ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿
ÔÈÚc ,ÌÓˆÚ ÈÙa ÌÈpÓÊ¿«ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«

'˙B„ÏBz' בכתיב ÏÓ‡המופיע ¿»≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·aL על רומז ∆ƒ¿ƒ«»»

בהתגלות  הקיים השלימות סוג

הבאה hÓÏ‰האלוקית ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
העולם  של במציאותו הקשורה התגלות

ביציאתו  צורך שיהיה מבלי שהוא, כפי

ŒÏÚמגדרו  ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÔÎc ,¿≈ƒ¿»»»«
,‰"aw‰ È„È חז"ל אומרים כך על ¿≈«»»

·¯‡שהעולם B‡elÓ ÏÚ14 «ƒƒ¿»
העולם  מתחילתו בשלימותו, כלומר

מוכשר  כלי שהוא כזה באופן נברא

בתוכו  האלוקית ההתגלות את ,להכיל
ב  קשורה זו התגלות ˘Â˙ÂÓÈÏאמנם

ÌÏÂÚ‰ Ï˘ כרוכה היא ובמילא

ÔÈÚבמוגבלותו, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
'˙B„ÏBz' בכתיב ÏÓ‡המופיע ¿»≈

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc זו התגלות הרי ƒ¿»ƒ»…
ב  ˘Ïקשורה ˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï·‰ Â˙ÂÓÈÏ˘

‡¯Â·‰ מעלה למעלה שהינה

ולכן  כשלעצמו העולם של משלימותו

זה דבר אלא הבריאה בתחילת בו קיימת eÈNÚÓאיננה È„ÈŒÏÚ ÏÚÙƒ¿««¿≈«¬≈
,e˙„B·ÚÂ ויציאה מציאותינו התבטלות היא עבודתינו של משמעותה אשר «¬»≈

ÔÈÚמגדרינו ‰p‰ ˙‡Ê ÏÎa ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓשל 'B„ÏBz˙זה ƒ¿«»¿«¿»¿»…ƒ≈ƒ¿«¿

,eÈ˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ,'‡ÏÓ Y את שולל איננו »≈∆«¬»«¿≈«¬≈«¬»≈
הוא אדרבא אלא העולם של הראשונה בשלימותו הקיים ≈ÏÚBtהיתרון

eÈÈ‰ ,ÔBL‡¯‰ '‡ÏÓ Y ˙B„ÏB˙ ‰l‡'a Ìb ÈelÚ ההתגלות ƒ«¿≈∆¿»≈»ƒ«¿
עם  תתחבר למעלה מלמטה בעלייה הכרוכה מוגבלת הבלתי האלוקית

הקיימת האלוקית »È¯·aƒ¿ƒ‡˙ההתגלות
‡e‰L ÈÙk B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚ‰»»«ƒ¿ƒ∆

‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ מלמעלה בירידתו «¿≈«»»
ההתגלות .למטה  אחרות: במילים

בצורה  היא אף תתקבל מוגבלת הבלתי

של  המוגבלת מציאותו בתוך 'מיושבת'

כן  גם שהוא כזה באופן והאדם העולם

איתה. ולהתאחד להפנימה יוכל

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó15 «∆»¿«≈«

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È תאוותו ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

מציאותם  בתוך דווקא דירה לו שתהיה

התחתונים  הנבראים e‰ÊÂשל .¿∆
,‰‡È¯a‰ ˙ek ˙ÈÏÎz ובמילא «¿ƒ«»««¿ƒ»

האדם  עבודת תכלית כן גם זו

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈ƒ»
ÌÈBzÁ˙a16„vÓc ,eÈ‰Â . ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ«

‰ÏÚÓÏ הוא ברוך הקדוש של מצידו ¿«¿»
dLÈ ¯·k התממשותה בשלימות ¿»∆¿»

È¯·a‡˙עודBÊותאווהek‰של «»»ƒ¿ƒ«
‰lÁzÎÏ ÌÏBÚ‰ מחשבתו שהרי »»¿«¿ƒ»

המהווה  זו היא הקדושֿברוךֿהוא של

רגע  בכל אותו ומקיימת העולם את

אודות  הבורא של מחשבתו כן ואם

העולם  את כבר ממלאה בעולם ,דירתו
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ÈaL ‡l‡∆»∆¿≈ƒ¿»≈«¿≈
CÈLÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì˙„B·Ú¬»»¿ƒƒ¿«¿ƒ

BÊולהוריד ‰Â‡z המציאות לתוך «¬»
‰ÈÂÏ‚‰ העולם כשם ,של שהרי

בכל  נמצא היותו עם בעצמו שהקב"ה

כלל  שייך איננו כך עם ביחד אך מקום

כמו  הנברא, של המוגבלת למציאותו

עם  הוא ברוך הקדוש של מחשבתו כן

אך  כולה המציאות את ממלאה היותה

ממקומה  להורידה צריך תחילה לכן בתוכה. מורגשת איננה כך עם ביחד

להורידה הבורא, של בעצמותו כמוסה היא בו ‡Ïהעליון ‰Â‡z‰ ÔÓƒ««¬»∆
Ák‰העולם של הרוחני השורש מכן eאל ‡Ïלאחר Ák‰ ÔÓ «…«ƒ«…«∆
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ז

f"i ,izewga zyxt zay .c"qa
.n"cyz'd ,xii`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ì‡ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ƒְְְְְִִֵֵֶַַֻ

אֹותם  אדמֹו"ר 1ועׂשיתם כ"ק ּבזה ּומבאר , ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּדער 2הּזקן (אין ְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבחּקֹותי  ּדענין וואך) ּדער פ ּון ּפרׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻחסידיׁשער

והינּו ׁשּבּתֹורה, החקיקה ּבחינת על קאי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּתלכּו

ּבבחינת  (ׁשהיא ּבמחׁשבה הּמצוֹות ְְְֲִִִִִֶַַַָָקּיּום

קאי  ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ּׁשּכתּוב ּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָחקיקה),

ועׂשיתם  ּכ ואחר ּבדּבּור, הּמצוֹות קּיּום ְְְֲִִִִֶַַַַַָעל

ּכאן  וחׁשיב ּבמעׂשה, הּמצוֹות קּיּום היינּו ְְְְֲִִִֶַַַָָָאֹותם

ּדמחׁשבה  הּלבּוׁשים ג' ּבכל הּמצוֹות קּיּום ְְְְֲִִִֶַַַָָָאת

ּובפרט  ּבכלל, זֹו עבֹודה והּנה ּומעׂשה. ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָּדּבּור

ּדאם  ּברׁש"י) (הּובא ּכהנים' ה'ּתֹורת ְְְֲִִִֵַַַָֹּכפרּוׁש

ּבבחינת  ּבּתֹורה, עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻּבחּקֹותי

אֹותם, ועׂשיתם ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָעמל,

עלֿידיֿזה  הּנה מעׂשה, לידי מביא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשהּלּמּוד

הּפרׁשה, ּבהמׁש האמּורֹות הּברכֹות לכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָּבאים

וגֹו' ּבעּתם ּגׁשמיכם הּברכֹות 3ונתּתי וכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּדוהתהּלכּתי  ּבאפן לּגאּלה עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּלאחריֿזה

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול גֹו' ּדענין 4ּבתֹוככם . ְְְְְְִִֵֶֶֶַָ

ּכׁשּתי  אֹו אדם ּכקֹומת ׁשּיהיּו הּוא ְְְְִִִֵֶַָָקֹוממּיּות

סנהדרין  ּבמּסכת (ּכדאיתא וענין 5קֹומֹות ,( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ

למּטה  מלמעלה הליכֹות, ב' הּוא ְְְְְְֲִִִִַַַַָָוהתהּלכּתי

למעלה  ב'6ּומּלמּטה יהיּו ׁשּלעתידֿלבא היינּו , ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
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ג.1) כו, ואילך.2)פרשתנו א ד.3)מה, כו, יב.4)שם כו, א.5)שם אוה"ת 6)ק, תרג. ע' פרשיות אדה"ז מאמרי ראה

ועוד. ואילך. תרמ ע' ב' כרך ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  על מובאים בגמרא זקופה. בקומה כלומר 'קוממיות', אותנו יוליך הוא

רומזת  'קוממיות' שהמילה אומר מאיר רבי מאיר. ורבי יהודה רבי של דבריהם

שמדובר  אומר יהודה רבי ואילו כפולה, אדם קומת קומות, שתי של לגובה

האדם, של הרוחנית קומתו כלפי מוסבים הדברים אחת. קומה של גובה אודות

כוחות  כל של השלם הבניין כלפי

אופני  שני פירושן קומות' 'שתי נפשו.

כל  את שימלאו ה' אור של ההארה

הנפש. כוחות

eÎÏz È˙BwÁa Ì‡˙‡Â ƒ¿À«≈≈¿∆
Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz È˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿¿«¬ƒ∆

Ì˙B‡1˜"Î ‰Êa ¯‡·Óe , »¿»≈»∆
ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿ƒ≈

'‰¯Bz בe˙L¯t2¯Úc ÔÈ‡) »»»»≈ƒ∆
¯Úc ÔeÙ ‰L¯t ¯ÚLÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ∆»»»∆

Í‡ÂÂ של החסידית בפרשה = »
המופיעים  החסידות מאמרי השבוע,

הם  השבוע פרשיות על תורה' ב'לקוטי

החסידית'בבחינת  השבוע ).'פרשת
שבפסוק  מבואר תורה' ב'לקוטי

שלושת  מוזכרים הפרשה של הראשון

קיום  והמצוות, התורה בקיום הרבדים

ובמעשה. בדיבור במחשבה המצוות

לרובד  רומזת 'בחקותי' המילה

רומזת  'תשמרו' המילה המחשבה,

'ועשיתם' והמילה הדיבור, לרובד

הסברת  המעשה. לדרגת מתייחסת

האדם  של המחשבה עולם הדברים:

מאותיות, מורכבים שלו הדיבור ועולם

האדם  באמצעותם אשר האותיות

הוא  בהם אשר והאותיות חושב

ישנו  אך מדבר, הוא כאשר משתמש

הדיבור  אותיות ביניהם, מהותי הבדל

ונפרדות  האדם לנפש מחוץ אל יוצאות

אשר  המחשבה אותיות לעומת ממנו,

עצמו, לבין בינו בהן משתמש האדם

נפרדות  ואינן הנפש עם מאוחדות הינן

ההבדל  בדוגמת הוא זה הבדל ממנה.

ה  אותיות תורה Â·Â˙Î˙שבין בספר

ה  האותיות גבי Â˜Â˜Á˙לעומת על נמצאות הכתובות האותיות הברית, בלוחות

עם  מאוחדות הינן בלוחות החקוקות האותיות לעומתן בתוכו, ולא הקלף

התורה  לקיום רומזת 'חקיקה' של במובן 'בחקותי' המילה עצמן. הלוחות

והתעצמותה  התאחדותה מודגשת זה פנימי ברובד אשר האדם של במחשבתו

התורה. עם הנפש ˜‡Èשל 'eÎÏz È˙BwÁa' ÔÈÚc(מוסב=)ÏÚ ¿ƒ¿«¿À«≈≈»≈«
‰·LÁÓa ˙BÂˆn‰ Ìei˜ eÈ‰Â ,‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¬ƒ»∆«»¿«¿ƒ«ƒ¿¿«¬»»
È˙BÂˆÓ ˙‡Â' ·e˙kM ‰Óe ,(‰˜È˜Á ˙ÈÁ·a ‡È‰L)∆ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«∆»¿∆ƒ¿«

˜‡Èּתׁשמרּו ea„a¯(=מוסב)' ˙BÂˆn‰ Ìei˜ ÏÚ שבין הקשר ְְִ»≈«ƒ«ƒ¿¿ƒ
בדיבור  המצוות קיום לבין 'שמירה'

מׁשנה' זו 'ׁשמור חז"ל בדברי ְִָָרמוז

המצוות  קיום על השמירה כלומר

ההלכות  בשינון תלויה בשלימות

האד  של בפיו Ckם שבמשנה ¯Á‡Â ,¿««»
˜Ìeiועׂשיתם ' eÈÈ‰ 'Ì˙B‡ ֲִֶַ»«¿ƒ

Ô‡k ·ÈLÁÂ ,‰NÚÓa ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬∆¿»ƒ»
כאן  מזכיר כלומר כאן, (=ומחשיב

זה) ‰BÂˆn˙בפסוק Ìei˜ ˙‡∆ƒ«ƒ¿
ÌÈLe·l‰ '‚ ÏÎa של הרוחניים ¿»«¿ƒ

הרבדים  שלושת שהם הנפש

.‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ«¬∆
Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa BÊ ‰„B·Ú ‰p‰Â¿ƒ≈¬»ƒ¿»ƒ¿»
מיוחדת  ביגיעה כרוכה זו עבודה כאשר

כן  גם זה דבר אשר האדם של מצידו

זה בפסוק ‰'Bz¯˙רמוז Le¯Ùk¿≈««
(È"L¯a ‡·e‰) 'ÌÈ‰k…¬ƒ»¿«ƒ

c המילים È˙BwÁaפירוש Ì‡' ¿ƒ¿À«
'eÎÏz הואeÈ‰zL עמלים ≈≈∆ƒ¿ֲִֵ

,‰¯Bza התורה לימוד כלומר «»
ÏÓÚ ˙ÈÁ·a דווקא ,ויגיעה ƒ¿ƒ«»»

נאמר לכך È˙BÂˆÓובהמשך ˙‡Â'¿∆ƒ¿«
,'Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz ואומר ƒ¿¿«¬ƒ∆»

כהנים' ה'תורת כך של enl‰L„על  ∆«ƒ
בא  זה דבר הראוי, באופן נעשה התורה

שהלימוד בכך ביטוי È·Ó≈ƒ‡לידי
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰NÚÓ È„ÈÏƒ≈«¬∆ƒ≈«¿≈∆
˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎÏ ÌÈ‡a»ƒ¿»«¿»»¬
Èz˙Â' ,‰L¯t‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«»»»¿»«ƒ

'B‚Â ÌzÚa ÌÎÈÓLb3ÏÎÂ ƒ¿≈∆¿ƒ»¿¿»
„Ú ‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙BÎ¯a‰ כדי «¿»∆¿«¬≈∆«

שזוכים ÔÙ‡aכך ‰l‡bÏ האמור «¿À»¿…∆
ÌÎÎB˙aבפרשה  ÈzÎl‰˙‰Â'cƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆

'˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â 'B‚4. »≈∆¿∆¿ƒ
˙BÓB˜ ÈzLk B‡ Ì„‡ ˙ÓB˜k eÈ‰iL ‡e‰ ˙eiÓÓB˜ ÔÈÚc¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿¿«»»ƒ¿≈

‡˙È‡„k)(כמובא=)ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓa5ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚÂ ,( ƒ¿ƒ»¿«∆∆«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿ƒ
Ï ‰ÏÚÓÏÓ ,˙BÎÈÏ‰ '· ‡e‰‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe ‰hÓ6eÈÈ‰ , ¬ƒƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»¿«¿»«¿

˙BÏÚn‰ '· eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL7¯‡·nÎÂ ,8ÔÈÚa Ìb ∆¿»ƒ»…ƒ¿««¬¿«¿…»«»ƒ¿»
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exnyz izeevn z`e eklz izewega m`

וכ 7הּמעלֹות  ּכדכד 8ּמבאר , וׂשמּתי ּבענין ּגם ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָֹֹ

ּוכדין 9ׁשמׁשתי ּכדין ב'10, יהיּו ּדלעתידֿלבא , ְְְְְִִִִִֵֵַָָֹֹ

ּומלמעלה  למעלה מּלמּטה ּדעבֹודה ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָהּמעלֹות

ְַָלמּטה.

ÔÈ·‰Ïe עם הּנ"ל ּבעבֹודה הּמיחדת הּׁשּיכּות ¿»ƒְֲִֶֶַַַַַָָָֻ

ידּוע  הּנה נאמר 11הּגאּלה, ּדבּתֹורה ְְֱִֵֶַַַַָָָֻ

אחת  ּפעם ּפעמים, ב' מלא תֹולדֹות ְְִֵֵֶַַַַָָאּלה

והארץ  הּׁשמים תֹולדֹות אּלה העֹולם, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבריאת

ּבא 12ּבהּבראם  ׁשּמּמּנּו ּפרץ לידת לגּבי ב' ּופעם , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּפרץ  תֹולדֹות אּלה ב'13מׁשיח, ׁשהם ּדאף , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

עצמם, ּבפני זמּנים ּובב' עצמם ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָענינים

הּוא  העֹולם ׁשּבבריאת מלא ּתֹולדֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָּדענין

עלֿידי  העֹולם נברא ּדכן למּטה, ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָמלמעלה

נברא  מּלּואֹו על ענין 14הּקּב"ה, מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

עלֿידי  נפעל לבא ּדלעתיד מלא ְְְְִִִֵֵַַָָָֹּתֹולדֹות

זאת  ּבכל למעלה, מּלמּטה ועבֹודתינּו, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֹמעׂשינּו

מעׂשינּו עלֿידי ׁשּנעׂשה מלא, ּתֹולדֹות ענין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּנה

מלא  תֹולדֹות ּבאּלה ּגם עּלּוי ּפֹועל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָועבֹודתנּו,

ּכפי  מּלּואֹו על העֹולם ּבבריאת היינּו ְְְִִִִִַַַָָָהראׁשֹון,

הּקּב"ה. עלֿידי ְֵֶַַָָׁשהּוא

¯e‡·eּׁשאמרּו מה ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  לֹו15רּבֹותינּו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ְְִִֵַַַַָָָ

ּכּונת  ּתכלית וזהּו ּבתחּתֹונים. ּדירה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָיתּבר

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות .16הּבריאה, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ

ּבבריאת  זֹו ּכּונה יׁשנּה ּכבר למעלה ּדמּצד ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָוהינּו,

עלֿידי  יׂשראל ׁשּבני אּלא לכּתחּלה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

צריכים הּתאוה עבֹודתם מן זֹו, ּתאוה להמ ׁשי ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

הּפעל  אל הּכח ּומן הּכח ועלֿידיֿזה 17אל . ְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹ
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וש"נ.7) ואילך. תרכה ע' לע"ל ערך צ"צ דא"ח הליקוטים ספר ובכ"מ.8)ראה ואילך. ג כו, ראה יב.9)לקו"ת נד, ישעי'

א.10) עה, ב"ב ג.11)ראה פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר ד.12)ראה ב, יח.13)בראשית ד, פי"ג,14)רות ז. פי"ד, ב"ר ראה

ו.15)ג. פי"ג, במדב"ר טז. נשא תנחומא ובכ"מ.16)ראה ואילך. פל"ו תניא ואילך.17)ראה 283 ע' ח"כ לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'CÈ˙LÓL „Î„k ÈzÓNÂ'9, לבוא שלעתיד בגמרא כך על נאמר אשר ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿…«ƒ

ÔÈ„Îeיהיה ÔÈ„k(זה וכדברי זה ·'10(=כדברי eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc , ¿≈¿≈ƒ¿»ƒ»…ƒ¿
˙BÏÚn‰המעלה בעלייהB·Úc„‰הן eהכרוכה ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ הן ««¬«¬»ƒ¿«»¿«¿»

בירידה  הכרוכה בעבודה הקיימת hÓÏ‰.המעלה ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
˙„ÁÈn‰ ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ««»«¿À∆∆

‰Ï"pהקיימת ‰„B·Úa הכרוכה »¬»««
בדיבור  במחשבה המצוות בקיום

בעמל  הכרוך באופן ודווקא ובמעשה

‰l‡b‰ויגיעה ÌÚ העתידה‰p‰ , ƒ«¿À»ƒ≈
Úe„È11‰l‡' ¯Ó‡ ‰¯Bz·c »«¿«»∆¡«≈∆

'˙B„ÏB˙בכתיב'· ‡ÏÓ ¿»≈
˙‡È¯·a ˙Á‡ ÌÚt ,ÌÈÓÚt¿»ƒ««««ƒ¿ƒ«
˙B„ÏB˙ ‰l‡' ,ÌÏBÚ‰»»≈∆¿

'Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰12, «»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»
ı¯t ˙„ÈÏ Èa‚Ï '· ÌÚÙe««¿«≈≈«∆∆
‰l‡' ,ÁÈLÓ ‡a epnnL∆ƒ∆»»ƒ«≈∆

'ı¯t ˙B„ÏB˙13Ì‰L Û‡c , ¿∆∆¿«∆≈
'··e ÌÓˆÚ ÈÙa ÌÈÈÚ '·ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿
ÔÈÚc ,ÌÓˆÚ ÈÙa ÌÈpÓÊ¿«ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«

'˙B„ÏBz' בכתיב ÏÓ‡המופיע ¿»≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·aL על רומז ∆ƒ¿ƒ«»»

בהתגלות  הקיים השלימות סוג

הבאה hÓÏ‰האלוקית ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
העולם  של במציאותו הקשורה התגלות

ביציאתו  צורך שיהיה מבלי שהוא, כפי

ŒÏÚמגדרו  ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÔÎc ,¿≈ƒ¿»»»«
,‰"aw‰ È„È חז"ל אומרים כך על ¿≈«»»

·¯‡שהעולם B‡elÓ ÏÚ14 «ƒƒ¿»
העולם  מתחילתו בשלימותו, כלומר

מוכשר  כלי שהוא כזה באופן נברא

בתוכו  האלוקית ההתגלות את ,להכיל
ב  קשורה זו התגלות ˘Â˙ÂÓÈÏאמנם

ÌÏÂÚ‰ Ï˘ כרוכה היא ובמילא

ÔÈÚבמוגבלותו, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
'˙B„ÏBz' בכתיב ÏÓ‡המופיע ¿»≈

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc זו התגלות הרי ƒ¿»ƒ»…
ב  ˘Ïקשורה ˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï·‰ Â˙ÂÓÈÏ˘

‡¯Â·‰ מעלה למעלה שהינה

ולכן  כשלעצמו העולם של משלימותו

זה דבר אלא הבריאה בתחילת בו קיימת eÈNÚÓאיננה È„ÈŒÏÚ ÏÚÙƒ¿««¿≈«¬≈
,e˙„B·ÚÂ ויציאה מציאותינו התבטלות היא עבודתינו של משמעותה אשר «¬»≈

ÔÈÚמגדרינו ‰p‰ ˙‡Ê ÏÎa ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓשל 'B„ÏBz˙זה ƒ¿«»¿«¿»¿»…ƒ≈ƒ¿«¿

,eÈ˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ,'‡ÏÓ Y את שולל איננו »≈∆«¬»«¿≈«¬≈«¬»≈
הוא אדרבא אלא העולם של הראשונה בשלימותו הקיים ≈ÏÚBtהיתרון

eÈÈ‰ ,ÔBL‡¯‰ '‡ÏÓ Y ˙B„ÏB˙ ‰l‡'a Ìb ÈelÚ ההתגלות ƒ«¿≈∆¿»≈»ƒ«¿
עם  תתחבר למעלה מלמטה בעלייה הכרוכה מוגבלת הבלתי האלוקית

הקיימת האלוקית »È¯·aƒ¿ƒ‡˙ההתגלות
‡e‰L ÈÙk B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚ‰»»«ƒ¿ƒ∆

‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ מלמעלה בירידתו «¿≈«»»
ההתגלות .למטה  אחרות: במילים

בצורה  היא אף תתקבל מוגבלת הבלתי

של  המוגבלת מציאותו בתוך 'מיושבת'

כן  גם שהוא כזה באופן והאדם העולם

איתה. ולהתאחד להפנימה יוכל

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó15 «∆»¿«≈«

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È תאוותו ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

מציאותם  בתוך דווקא דירה לו שתהיה

התחתונים  הנבראים e‰ÊÂשל .¿∆
,‰‡È¯a‰ ˙ek ˙ÈÏÎz ובמילא «¿ƒ«»««¿ƒ»

האדם  עבודת תכלית כן גם זו

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈ƒ»
ÌÈBzÁ˙a16„vÓc ,eÈ‰Â . ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ«

‰ÏÚÓÏ הוא ברוך הקדוש של מצידו ¿«¿»
dLÈ ¯·k התממשותה בשלימות ¿»∆¿»

È¯·a‡˙עודBÊותאווהek‰של «»»ƒ¿ƒ«
‰lÁzÎÏ ÌÏBÚ‰ מחשבתו שהרי »»¿«¿ƒ»

המהווה  זו היא הקדושֿברוךֿהוא של

רגע  בכל אותו ומקיימת העולם את

אודות  הבורא של מחשבתו כן ואם

העולם  את כבר ממלאה בעולם ,דירתו
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ÈaL ‡l‡∆»∆¿≈ƒ¿»≈«¿≈
CÈLÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì˙„B·Ú¬»»¿ƒƒ¿«¿ƒ

BÊולהוריד ‰Â‡z המציאות לתוך «¬»
‰ÈÂÏ‚‰ העולם כשם ,של שהרי

בכל  נמצא היותו עם בעצמו שהקב"ה

כלל  שייך איננו כך עם ביחד אך מקום

כמו  הנברא, של המוגבלת למציאותו

עם  הוא ברוך הקדוש של מחשבתו כן

אך  כולה המציאות את ממלאה היותה

ממקומה  להורידה צריך תחילה לכן בתוכה. מורגשת איננה כך עם ביחד

להורידה הבורא, של בעצמותו כמוסה היא בו ‡Ïהעליון ‰Â‡z‰ ÔÓƒ««¬»∆
Ák‰העולם של הרוחני השורש מכן eאל ‡Ïלאחר Ák‰ ÔÓ «…«ƒ«…«∆
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n"cyz'dח xii` f"i ,izewega t"y

ּבראׁשית  ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף האדם ,18נעׂשה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּדענין  ּבפעל, הּדירה את לעׂשֹות עבֹודתֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹעלֿידי 

העבֹודה  ׁשלמּות ּבגמר לעתידֿלבא יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹזה

ּבּתניא  זֹו19(ּכּמבאר ׁשּכּונה ּדמה לֹומר, ויׁש .( ְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹ

לבני  הּכח ׁשּזהּו ּבּבריאה, מּלכּתחּלה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּכן  ּגם נרמז ּבפעל, לעׂשֹותּה ׁשּיּוכלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו הּפסּוק 20ּבמה ורּוח 21על ְְְֵֶַַַַַַָָ

ׁשל  רּוחֹו זֹו הּמים, ּפני על מרחפת ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹאלקים

ּבפרטּיּות  הּבריאה לפני ׁשעֹוד והינּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמׁשיח,

ּבמים  מים העֹולם היתה 22(ׁשהיה ּכ ואחר ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ

ענין  ּבֹו היה ּכבר הּנבראים) ּפרטי ּכל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבריאת

והּתכלית  הּכּונה היינּו מׁשיח, ׁשל ְְְִִֶַַַַַַָָָרּוחֹו

ּדפסּוק  הענין, ּוכפׁשטּות לבא. לעתיד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתתּגּלה

ׁשלמּות  לפני נאמר גֹו') אלקים (ורּוח ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַֹזה

הּׁשמים  תֹולדֹות אּלה ׁשּנאמר לפני ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבריאה,

והגם  ּכּנ"ל. מלא תֹולדֹות גֹו', ּבהּבראם ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָוהארץ

ּברא  ּבראׁשית הּפסּוק אחרי נאמר זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשענין

הרי  מּכלֿמקֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלקים

ז"ל  רּבֹותינּו יׂשראל 23אמרּו ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

לעֹולם  קדמה והּתֹורה לּתֹורה, אפּלּו ְְְֲִַַָָָָָָָָקדמה

ׁשנה  קדמּו24אלּפים ׁשּיׂשראל מּובן ּדמּזה , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּגם  ּכֹולל וזה ׁשנה), מאלּפים (יֹותר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָלעֹולם

ה'יחידה  הּוא מׁשיח ׁשהרי מׁשיח, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת

יׂשראל  ׁשל מׁשיח 25הּכללית' ּפעּלת ואפן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

מּלמעלה, מּקיף ׁשהּוא ּדהגם הּוא, ְְֲִִֶַַַַָָָּבעֹולם

 ֿ מּכל מהּמים), (למעלה הּמים ּפני על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמרחפת

ּובפרט  אֹותם, ּומּקיף הּמים אל ׁשּי הּוא ְִִִֶַַַַָָָָמקֹום

רּבֹותינּו ּכמאמר מהּמים, מקֹורֹו העֹולם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָׁשּכל

נֹותן 22ז"ל  זה ּולפיכ ּבמים, מים העֹולם ׁשהיה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

עלֿידי  יׂשראל יּוכלּו ּכ ׁשאחר הּכח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאת

ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות ְְְֲֲִִִֵַַָָָָעבֹודתם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚt‰17‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ הבורא . של תאוותו את בשלימות מממש שהאדם «…«¿«¿≈∆

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÛzL Ì„‡‰ ‰NÚ18È„ÈŒÏÚ , «¬∆»»»À»««»»¿«¬≈¿≈ƒ«¿≈
‰¯Èc‰ ˙‡ ˙BNÚÏ B˙„B·Ú‰Ê ÔÈÚc ,ÏÚÙa התגלותו כלומר ¬»«¬∆«ƒ»¿…«¿ƒ¿»∆
בעולם בדירתו הבורא של eÓÏL˙השלימה ¯Ó‚a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈
a ¯‡·nk) ‰„B·Ú‰ ספר »¬»«¿…»«

Èz19‰Óc‡ה  ,¯ÓBÏ LÈÂ .( «¿»¿≈«¿«
כעת BÊשלמדנו ‰ekL אשר ∆«»»

של  מצידו העולם, נברא בשבילה

הוא ברוך lÁzÎlÓ‰הקדוש ‡È‰ƒƒ¿«¿ƒ»
(נמצאת ,‰‡È¯aa משמעותה אשר «¿ƒ»

זו הימצאות È·Ïשל Ák‰ e‰fL∆∆«…«ƒ¿≈
d˙BNÚÏ eÏÎeiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«¬»

ÏÚÙa הנברא כיצד כך לולא שהרי ¿…«
דירה  להיות עצמו בכוח יכול המוגבל

הבורא  של זה ),לבליֿגבול דבר

e¯Ó‡M ‰Óa Ôk Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«≈¿«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯20˜eÒt‰ ÏÚ21 «≈«««»

בהיות  עוד הבריאה, בתחילת שנאמר

מכוסה  ובוהו תוהו של במצב העולם

במים, ‡ÌÈ˜Ïכולו Áe¯Â'¿«¡…ƒ
,'ÌÈn‰ Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó אומרים ¿«∆∆«¿≈«»ƒ

חז"ל כך ÁÈLÓ,על ÏL BÁe¯ BÊ∆»ƒ«
ÈÙÏ „BÚL eÈ‰Â שלבי ¿«¿∆ƒ¿≈
) ˙eiË¯Ùa ‰‡È¯a‰ בזמן עוד «¿ƒ»ƒ¿»ƒ

ÌÈÓa ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰L22 ∆»»»»«ƒ¿«ƒ
Â רקÏk ˙‡È¯a ‰˙È‰ Ck ¯Á‡ ¿««»»¿»¿ƒ«»

Ba ‰È‰ ¯·k (ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»»»
eÈÈ‰ ,ÁÈLÓ ÏL BÁe¯ ÔÈÚƒ¿«∆»ƒ««¿
‰lb˙zL ˙ÈÏÎz‰Â ‰ek‰««»»¿««¿ƒ∆ƒ¿«∆
˙eËLÙÎe .‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«¿
Áe¯Â) ‰Ê ˜eÒÙc ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»∆¿«
ÈÙÏ ¯Ó‡ ('B‚ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¡«ƒ¿≈
ÈÙÏ ,‰‡È¯a‰ ˙eÓÏL¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈

¯Ó‡pLÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ∆∆¡«≈∆¿«»«ƒ
˙B„ÏB˙ ,'B‚ Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â¿»»∆¿ƒ»¿»¿
‰Ê ÔÈÚL Ì‚‰Â .Ï"pk ‡ÏÓ, »≈«««¬«∆ƒ¿»∆

בעולם, משיח של רוחו של הימצאותו

˙ÈL‡¯a' ˜eÒt‰ È¯Á‡ ¯Ó‡∆¡««¬≈«»¿≈ƒ
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

'ı¯‡‰ לחשוב ניתן היה מכך אשר »»∆
מתחילה  לעולם משיח של ששייכותו

תיכף  לא אך הבריאה לאחרי רגע

ממש, הראשון הרגע של בתחילת הווייתו בעצם קשור זה אין כן אם אשר

כשלעצמו  Ï"Êהעולם eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,23 ƒ»»¬≈»¿«≈«
‰¯BzÏ elÙ‡ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL Ìz·LÁnL של המחשבה ∆«¬«¿»∆ƒ¿»≈»¿»¬ƒ«»

אודות  למחשבתו קדמה ישראל בני של מציאותם אודות הוא ברוך הקדוש

L‰התורה  ÌÈtÏ‡ ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜ ‰¯Bz‰Â ,24Ô·eÓ ‰fÓc , ¿«»»¿»»»«¿«ƒ»»¿ƒ∆»
¯˙BÈ) ÌÏBÚÏ eÓ„˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈»¿»»≈

Â ,(‰L ÌÈtÏ‡Ó מדובר כאשר ≈«¿«ƒ»»¿
הרי  ישראל בני של מציאותם אודות

,ÁÈLÓ ˙ÈÁa Ìb ÏÏBk ‰Ê∆≈«¿ƒ«»ƒ«
ÁÈLÓ È¯‰L כפרט רק נחשב איננו ∆¬≈»ƒ«

אלא  ישראל נשמות כל מתוך אחד

ÏL '˙ÈÏÏk‰ ‰„ÈÁÈ'‰ ‡e‰«¿ƒ»«¿»ƒ∆
Ï‡¯NÈ25 יהודי כל של בנשמתו ƒ¿»≈

הנעלית  הדרגה שונות, דרגות קיימות

קשורה  'יחידה' בשם הנקראת מביניהם

של  נשמתו הנשמה. של בעצמותה

היחידה  דרגת את בתוכה מכילה משיח

משמשת  והיא ישראל בני כל של

שבכך  מובן מהאמור להן. כמקור

קדמה  ישראל בני של שמציאותם

קדם  משיח של עניינו גם הרי לעולם

נברא  זה רקע ומתוך העולם לבריאת

כמה  עד מודגש בכך אשר העולם,

הבריאה  מאחורי העומדת המחשבה

האלוקית  ההתגלות אודות היא כולה

העתידה  בגאולה ÔÙ‡Âשתהיה .¿…∆
˙lÚtשל ÁÈLÓהימצאותו ¿À«»ƒ«

‡e‰L Ì‚‰c ,‡e‰ ÌÏBÚa»»«¬«∆
,‰ÏÚÓlÓ ÛÈwÓ בלשון כמדוייק «ƒƒ¿«¿»

‰ÌÈn'הפסוק Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó'¿«∆∆«¿≈«»ƒ
ÌÈn‰Ó),כלומר ( ‰ÏÚÓÏ כך ¿«¿»≈««ƒ

לקבל  יכול יהודי כוח איזה שלכאורה

חשכת  בתוך הנעשית בעבודתו מכך

CiLהעולם, ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»
,Ì˙B‡ ÛÈwÓe ÌÈn‰ Ï‡∆««ƒ«ƒ»
B¯B˜Ó ÌÏBÚ‰ ÏkL Ë¯Ù·eƒ¿»∆»»»¿
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÈn‰Ó≈««ƒ¿«¬««≈

Ï"Ê22ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰L «∆»»»»«ƒ
˙‡ Ô˙B ‰Ê CÎÈÙÏe ,ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒ»∆≈∆
Ï‡¯NÈ eÏÎeÈ Ck ¯Á‡L Ák‰«…«∆««»¿ƒ¿»≈
BÏ ˙BNÚÏ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»«¬

.ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È בתורת ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
הרוחנית  שמשמעותם מוסבר החסידות

ומקור  החיים כוח שהרי ממים, נוצר כולו העולם התענוג. כוח הינה 'מים' של
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exnyz izeevn z`e eklz izewega m`

‰p‰Â,ּבעֹולם ּדיׂשראל העבֹודה לאפן ּבנֹוגע ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹ

הּנה  ׁשלמּותֹו, לתכלית אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶַׁשּמביאים

למּטה  ּבעֹולם להיֹות צריכה ׁשהיא לזה ְְְְִִִֶֶַָָָָָנֹוסף

אמרּו ּומעׂשה), ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ(ּבג'

ז"ל  אלקים 26רּבֹותינּו ּברא אׁשר הּפסּוק על ֱֲִֵֶַַַַָָָֹ

ּבתבת  נרמז ׁשהּתּקּון היינּו לתּקן, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָלעׂשֹות

ידּוע  ועלּֿדרֿזה ּבלׁשֹון 27לעׂשֹות. הּדּיּוק ְְֲִִֶֶֶַַַַָ

ּתלּויים 28הּתניא  ּדלעתידֿלבא הּגּלּויים ׁשּכל ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

ּדהּלׁשֹון  הּגלּות, זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָּבמעׂשינּו

ּדענין  ּבדּיּוק. הּוא הּוא 29מעׂשינּו הּמעׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַ

מּלׁשֹון  ּכפּיה הּצדקה.30מּלׁשֹון על מעׂשין ְְְְְִִִִַַַָָָ

מּלׁשֹון  הּוא ועבֹודתנּו הּלׁשֹון ְְֲִֵֶֶֶַַַָָועלּֿדרֿזה

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּקדׁש' ּב'אּגרת וכּמבאר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּכפּיה,

ׁשלֹום  הּצדקה מעׂשה מעלת 31והיה ּדעיּקר , ְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ

ענין  ׁשּזהּו ּוכפּיה, עׂשּיה ּבבחינת היא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָהעבֹודה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדעּקר 32העמל. יּולד, לעמל אדם ְְְִֶֶַָָָָָָָָ

ּדוקא. ּדעמל ּבאפן להיֹות צרי האדם ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹעבֹודת

עלֿידי  הּגאּולה אפן עם ּגם זה לקּׁשר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁש

אדם  ּבּתאר נקרא הּוא ׁשּגם צדקנּו, ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשיח

(ּב'ׁש מקֹומֹות ּבכּמה האמּונה'(וכּמבאר 33ער ְְְְְֱַַַַָָָָֹ

ּׁשּכתּוב 34ועֹוד  ּבמה הּנה 35) צדקנּו) מׁשיח (על ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

הּוא  ּדמאד מאד, וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי ְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹיׂשּכיל

חל  עליו ּגם ּובמילא אחר), ּבצרּוף אדם ְְִֵֵֵַַָָָָָָאֹותּיֹות

מה  ׁשּזה ּו לֹומר  ויׁש יּולד. לעמל ּדאדם ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהענין

סנהדרין  ּבמּסכת ּבּגמרא ׁשּמׁשיח 36ׁשּמבאר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חלאים, סֹובלי ענּיי ּבין ויתיב רֹומי ּבׁשערי ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵַָָיֹוׁשב

חד  ׁשרי איהּו זימנא, ּבחד ואסירי ׁשרּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻוכּלן

מעּכב  ּדלא מּבעינא ּדילמא אמר חד, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹואסיר
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שם.26) ובפרש"י ו פי"א, ב"ר ובכ"מ.27)ראה רפל"ז. לתניא לוי"צ לקוטי תרצ"ט 29)שם.28)ראה דוד ועבדי ד"ה ראה

ועוד. רפט. ע' ח"ב תרל"ו סה"מ .(191 סרמ"ח.30)(ע' יו"ד לטור ב"י ואילך).31)ראה סע"א (קיז, ז.32)סי"א ה, איוב

ב. צט, סנהדרין ועוד.34)פנ"ו.33)וראה בסופו. שה"ש לקו"ת ד. מו, ויחי יג.35)תו"א נב, וראה 36)ישעי' א. צח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבורא  של בתענוג העליון, בעונג הוא זה עונג של מקורו העונג. הוא החיים

זה, תענוג מאחורי העומדת הכמוסה הכוונה כולו. העולם נברא בכוחו אשר

היות  עם לכן אשר משיח. של מציאותו הינה מעליו ה'מקיפה' ה'מרחפת'

בעבודתו  שיהודי בכך ביטוי לידי הבא דבר ונסתרת, כמוסה זו שכוונה

שמציאותו  עולם מול עומד היוםֿיומית

אך  חשוכה, להיות יכולה הגלויה

הכוח  את לגלות היהודי של בכוחו

של  רוחו עצמו, העולם של הכמוס

משיח.

‰„B·Ú‰ ÔÙ‡Ï Ú‚Ba ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«¿…∆»¬»
ÌÈ‡È·nL ,ÌÏBÚa Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈»»∆¿ƒƒ
‰p‰ ,B˙eÓÏL ˙ÈÏÎ˙Ï B˙B‡¿«¿ƒ¿≈ƒ≈

L ‰ÊÏ ÛÒB זו ‰È‡עבודה »¿∆∆ƒ
‰hÓÏ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«»

צריכה ( האדם של עבודתו כלומר

החיצוניים  בכוחותיו גם להיעשות

בעולם, הגלויה במציאותו הקשורים

את  יעורר שהוא בכך די לא שלכן

עליו  אלא ליבו בפנימיות בה' דביקותו

המצוות בקיום ¿a‚'לעסוק
¯eac ‰·LÁÓc ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«¬»»ƒ

,(‰NÚÓe של עבודתו לכך בנוסף «¬∆
ביגיעה, כרוכה להיות צריכה האדם

ש  במה רמוז זה ¯eÈ˙Baדבר e¯Ó‡»¿«≈
Ï"Ê26˜eÒt‰ ÏÚ בסיומה שנאמר «««»

השביעי  ביום הבריאה מלאכת של

Y '˙BNÚÏ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ¯L‡'¬∆»»¡…ƒ«¬
שמשמעות  חז"ל כך על אומרים

היא 'לעשות' כלומר 'Ôw˙Ï'המילה ¿«≈
היא  כולה הבריאה של התיקון

'עשיה' – Ôewz‰L'לעשות' eÈÈ‰ ,«¿∆«ƒ
˙·˙a ÊÓ¯(במילה=)'˙BNÚÏ' ƒ¿»¿≈««¬

המילה  פירוש חז"ל של בלשונם

שכלולו  לגמר הדבר הבאת הוא 'תיקון'

שהבאת  מובן ומכך ושלימותו,

הרי  ושלימותה שכלולה לגמר הבריאה

ב'לעשות' כרוך ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰זה .¿«∆∆∆
וה'לעשות' ה'עשיה' חשיבות מודגשת

ש  Úe„È27ÔBLÏaבמה ˜eic‰ »««ƒƒ¿
‡Èz‰28ÌÈÈelb‰ ÏkLהאלוקייםÌÈÈeÏz ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ««¿»∆»«ƒƒƒ¿»ƒ»…¿ƒ

ÔBLl‰cּבמעׂשינּו ,˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂמעׂשינּו ְֲֵַ«¬»≈¿∆∆¿««»¿«»ֲֵַ
ÔÈÚc .˜ei„a ‡e‰29 הּמעׂשה'‰iÙk' ÔBLlÓ ‡e‰ כלומר ¿ƒ¿ƒ¿«ֲֶַַƒ¿¿ƒ»

ביגיעה. כלומר ורצונו, טבעו נגד אך האדם ידי על הנעשית בפעולה מדובר

מובן 'עשיה' במילה זה ‰v„˜‰'30חז"ל ÔBLlÓפירוש ÏÚ ÔÈNÚÓ' ƒ¿¿«ƒ««¿»»
דין בית מחוייב ÔÈÙÂÎכלומר שהוא הצדקה את לתת כורחו בעל האדם את

'eÈ˙„B·ÚÂ'בה  ÔBLl‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ בספר . משפט באותו המופיע ¿«∆∆∆«»«¬»≈
כן‰e‡התניא ¿ÔBLlÓƒגם

a ¯‡·nÎÂ ,'‰iÙk' הרביעי חלק ¿ƒ»¿«¿…»¿
התניא  ספר ‰L„w'של ˙¯b‡', ƒ∆∆«…∆

'È‰Â‰באגרת  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿»»
'ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰NÚÓ31, «¬≈«¿»»»

‡È‰ '‰„B·Ú'‰ ˙ÏÚÓ ¯wÚc¿ƒ««¬«»¬»ƒ
כרוכה 'iNÚ‰'כאשר ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬ƒ»

.ÏÓÚ‰ ÔÈÚ e‰fL ,'‰iÙÎ'e¿ƒ»∆∆ƒ¿«∆»»
·e˙kL BÓÎe32ÏÓÚÏ Ì„‡' ¿∆»»»¿»»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ¯wÈÚc ,'„ÏeÈ»¿ƒ«¬«»»»
ÏÓÚc ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿…∆¿»»
ÌÚ Ìb ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ .‡˜Âc«¿»¿≈¿«≈∆«ƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ïe‡b‰ ÔÙ‡…∆«¿»«¿≈¿ƒ«
¯‡za ‡¯˜ ‡e‰ ÌbL ,e˜„ƒ̂¿≈∆«ƒ¿»«…«
‰nÎa ¯‡·nÎÂ) 'Ì„‡'»»¿«¿…»¿«»

'‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a) ˙BÓB˜Ó33 ¿¿««»¡»
„BÚÂ34·e˙kM ‰Óa (35ÏÚ) ¿¿«∆»«

ÏÈkNÈ ‰p‰' (e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
,'„‡Ó d·‚Â ‡OÂ Ìe¯È Èc·Ú«¿ƒ»¿ƒ»¿»«¿…

cהמילה ‰e‡אותיות '„‡Ó' ƒ¿…
˙Bi˙B‡המילהÛe¯ˆa 'Ì„‡' ƒ»»¿≈

¯Á‡ האותיות סדר בשינוי ),כלומר «≈
ÔÈÚ‰ ÏÁ ÂÈÏÚ Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»«»»»»ƒ¿»
LÈÂ .'„ÏeÈ ÏÓÚÏ Ì„‡'c¿»»¿»»»¿≈
¯‡·nL ‰Ó e‰fL ¯ÓBÏ«∆∆«∆¿…»

ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓa ‡¯Óba36 «¿»»¿«∆∆«¿∆¿ƒ
ÈÓB¯ È¯ÚLa ·LBÈ ÁÈLnL∆»ƒ«≈¿«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÏÁ ÈÏ·BÒ ÈiÚ ÔÈa ·È˙ÈÂ¿»≈≈¬ƒ≈¿≈√»ƒ
חוליים  סובלי עניים בין (=ויושב

מנוגעים) e¯Lשונים, ÔlÎÂ ,¿À»»
‡ÓÈÊ „Áa È¯ÈÒ‡Â וכל=) «¬ƒ≈¿«ƒ¿»

וקושרים, מתירים [מלבדו] העניים

התחבושות  כל [את מחליפים כלומר

אחת) בבת גופם] אברי כל ,שעל
„Á ¯ÈÒ‡Â „Á È¯L e‰È‡ƒ»≈«¿»ƒ«
[מיד  אחת וחובש וקושר אחת [תחבושת] מתיר משיח, כלומר (=הוא,

ביחד]) שניים מתיר אינו ש ,במקומה, מכך נובעת זו »«‡Ó¯התנהגותו
'eÎÂ ·kÚÓ ‡Ïc ‡ÈÚaÓ ‡ÓÏÈcאדרׁש אני שמא אומר: (=הוא ƒ¿»ƒ¿≈»¿…¿«≈¿ֵֶָ
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ט n"cyz'd xii` f"i ,izewega t"y

ּבראׁשית  ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף האדם ,18נעׂשה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּדענין  ּבפעל, הּדירה את לעׂשֹות עבֹודתֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹעלֿידי 

העבֹודה  ׁשלמּות ּבגמר לעתידֿלבא יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹזה

ּבּתניא  זֹו19(ּכּמבאר ׁשּכּונה ּדמה לֹומר, ויׁש .( ְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹ

לבני  הּכח ׁשּזהּו ּבּבריאה, מּלכּתחּלה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּכן  ּגם נרמז ּבפעל, לעׂשֹותּה ׁשּיּוכלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו הּפסּוק 20ּבמה ורּוח 21על ְְְֵֶַַַַַַָָ

ׁשל  רּוחֹו זֹו הּמים, ּפני על מרחפת ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹאלקים

ּבפרטּיּות  הּבריאה לפני ׁשעֹוד והינּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמׁשיח,

ּבמים  מים העֹולם היתה 22(ׁשהיה ּכ ואחר ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ

ענין  ּבֹו היה ּכבר הּנבראים) ּפרטי ּכל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבריאת

והּתכלית  הּכּונה היינּו מׁשיח, ׁשל ְְְִִֶַַַַַַָָָרּוחֹו

ּדפסּוק  הענין, ּוכפׁשטּות לבא. לעתיד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתתּגּלה

ׁשלמּות  לפני נאמר גֹו') אלקים (ורּוח ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַֹזה

הּׁשמים  תֹולדֹות אּלה ׁשּנאמר לפני ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבריאה,

והגם  ּכּנ"ל. מלא תֹולדֹות גֹו', ּבהּבראם ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָוהארץ

ּברא  ּבראׁשית הּפסּוק אחרי נאמר זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשענין

הרי  מּכלֿמקֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלקים

ז"ל  רּבֹותינּו יׂשראל 23אמרּו ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

לעֹולם  קדמה והּתֹורה לּתֹורה, אפּלּו ְְְֲִַַָָָָָָָָקדמה

ׁשנה  קדמּו24אלּפים ׁשּיׂשראל מּובן ּדמּזה , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּגם  ּכֹולל וזה ׁשנה), מאלּפים (יֹותר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָלעֹולם

ה'יחידה  הּוא מׁשיח ׁשהרי מׁשיח, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת

יׂשראל  ׁשל מׁשיח 25הּכללית' ּפעּלת ואפן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

מּלמעלה, מּקיף ׁשהּוא ּדהגם הּוא, ְְֲִִֶַַַַָָָּבעֹולם

 ֿ מּכל מהּמים), (למעלה הּמים ּפני על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמרחפת

ּובפרט  אֹותם, ּומּקיף הּמים אל ׁשּי הּוא ְִִִֶַַַַָָָָמקֹום

רּבֹותינּו ּכמאמר מהּמים, מקֹורֹו העֹולם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָׁשּכל

נֹותן 22ז"ל  זה ּולפיכ ּבמים, מים העֹולם ׁשהיה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

עלֿידי  יׂשראל יּוכלּו ּכ ׁשאחר הּכח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאת

ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות ְְְֲֲִִִֵַַָָָָעבֹודתם
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ב.18)וש"נ. קיט, א. י, שבת ד.20)שם.19)ראה פ"ב, ב.21)ב"ר א, ב.22)בראשית פ"ה, ב"ר ד.23)ראה פ"א, ב"ר

ועוד.24) ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר שער 25)ראה וראה הרמ"ז. בשם ס"ד (הב') תרצ"ט אכה"ד אלקים וידבר ד"ה

ובכ"מ. בתחלתו. הגלגולים וספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚt‰17‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ הבורא . של תאוותו את בשלימות מממש שהאדם «…«¿«¿≈∆

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÛzL Ì„‡‰ ‰NÚ18È„ÈŒÏÚ , «¬∆»»»À»««»»¿«¬≈¿≈ƒ«¿≈
‰¯Èc‰ ˙‡ ˙BNÚÏ B˙„B·Ú‰Ê ÔÈÚc ,ÏÚÙa התגלותו כלומר ¬»«¬∆«ƒ»¿…«¿ƒ¿»∆
בעולם בדירתו הבורא של eÓÏL˙השלימה ¯Ó‚a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈
a ¯‡·nk) ‰„B·Ú‰ ספר »¬»«¿…»«

Èz19‰Óc‡ה  ,¯ÓBÏ LÈÂ .( «¿»¿≈«¿«
כעת BÊשלמדנו ‰ekL אשר ∆«»»

של  מצידו העולם, נברא בשבילה

הוא ברוך lÁzÎlÓ‰הקדוש ‡È‰ƒƒ¿«¿ƒ»
(נמצאת ,‰‡È¯aa משמעותה אשר «¿ƒ»

זו הימצאות È·Ïשל Ák‰ e‰fL∆∆«…«ƒ¿≈
d˙BNÚÏ eÏÎeiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«¬»

ÏÚÙa הנברא כיצד כך לולא שהרי ¿…«
דירה  להיות עצמו בכוח יכול המוגבל

הבורא  של זה ),לבליֿגבול דבר

e¯Ó‡M ‰Óa Ôk Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«≈¿«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯20˜eÒt‰ ÏÚ21 «≈«««»

בהיות  עוד הבריאה, בתחילת שנאמר

מכוסה  ובוהו תוהו של במצב העולם

במים, ‡ÌÈ˜Ïכולו Áe¯Â'¿«¡…ƒ
,'ÌÈn‰ Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó אומרים ¿«∆∆«¿≈«»ƒ

חז"ל כך ÁÈLÓ,על ÏL BÁe¯ BÊ∆»ƒ«
ÈÙÏ „BÚL eÈ‰Â שלבי ¿«¿∆ƒ¿≈
) ˙eiË¯Ùa ‰‡È¯a‰ בזמן עוד «¿ƒ»ƒ¿»ƒ

ÌÈÓa ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰L22 ∆»»»»«ƒ¿«ƒ
Â רקÏk ˙‡È¯a ‰˙È‰ Ck ¯Á‡ ¿««»»¿»¿ƒ«»

Ba ‰È‰ ¯·k (ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»»»
eÈÈ‰ ,ÁÈLÓ ÏL BÁe¯ ÔÈÚƒ¿«∆»ƒ««¿
‰lb˙zL ˙ÈÏÎz‰Â ‰ek‰««»»¿««¿ƒ∆ƒ¿«∆
˙eËLÙÎe .‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«¿
Áe¯Â) ‰Ê ˜eÒÙc ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»∆¿«
ÈÙÏ ¯Ó‡ ('B‚ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¡«ƒ¿≈
ÈÙÏ ,‰‡È¯a‰ ˙eÓÏL¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈

¯Ó‡pLÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ∆∆¡«≈∆¿«»«ƒ
˙B„ÏB˙ ,'B‚ Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â¿»»∆¿ƒ»¿»¿
‰Ê ÔÈÚL Ì‚‰Â .Ï"pk ‡ÏÓ, »≈«««¬«∆ƒ¿»∆

בעולם, משיח של רוחו של הימצאותו

˙ÈL‡¯a' ˜eÒt‰ È¯Á‡ ¯Ó‡∆¡««¬≈«»¿≈ƒ
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

'ı¯‡‰ לחשוב ניתן היה מכך אשר »»∆
מתחילה  לעולם משיח של ששייכותו

תיכף  לא אך הבריאה לאחרי רגע

ממש, הראשון הרגע של בתחילת הווייתו בעצם קשור זה אין כן אם אשר

כשלעצמו  Ï"Êהעולם eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,23 ƒ»»¬≈»¿«≈«
‰¯BzÏ elÙ‡ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL Ìz·LÁnL של המחשבה ∆«¬«¿»∆ƒ¿»≈»¿»¬ƒ«»

אודות  למחשבתו קדמה ישראל בני של מציאותם אודות הוא ברוך הקדוש

L‰התורה  ÌÈtÏ‡ ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜ ‰¯Bz‰Â ,24Ô·eÓ ‰fÓc , ¿«»»¿»»»«¿«ƒ»»¿ƒ∆»
¯˙BÈ) ÌÏBÚÏ eÓ„˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈»¿»»≈

Â ,(‰L ÌÈtÏ‡Ó מדובר כאשר ≈«¿«ƒ»»¿
הרי  ישראל בני של מציאותם אודות

,ÁÈLÓ ˙ÈÁa Ìb ÏÏBk ‰Ê∆≈«¿ƒ«»ƒ«
ÁÈLÓ È¯‰L כפרט רק נחשב איננו ∆¬≈»ƒ«

אלא  ישראל נשמות כל מתוך אחד

ÏL '˙ÈÏÏk‰ ‰„ÈÁÈ'‰ ‡e‰«¿ƒ»«¿»ƒ∆
Ï‡¯NÈ25 יהודי כל של בנשמתו ƒ¿»≈

הנעלית  הדרגה שונות, דרגות קיימות

קשורה  'יחידה' בשם הנקראת מביניהם

של  נשמתו הנשמה. של בעצמותה

היחידה  דרגת את בתוכה מכילה משיח

משמשת  והיא ישראל בני כל של

שבכך  מובן מהאמור להן. כמקור

קדמה  ישראל בני של שמציאותם

קדם  משיח של עניינו גם הרי לעולם

נברא  זה רקע ומתוך העולם לבריאת

כמה  עד מודגש בכך אשר העולם,

הבריאה  מאחורי העומדת המחשבה

האלוקית  ההתגלות אודות היא כולה

העתידה  בגאולה ÔÙ‡Âשתהיה .¿…∆
˙lÚtשל ÁÈLÓהימצאותו ¿À«»ƒ«

‡e‰L Ì‚‰c ,‡e‰ ÌÏBÚa»»«¬«∆
,‰ÏÚÓlÓ ÛÈwÓ בלשון כמדוייק «ƒƒ¿«¿»

‰ÌÈn'הפסוק Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó'¿«∆∆«¿≈«»ƒ
ÌÈn‰Ó),כלומר ( ‰ÏÚÓÏ כך ¿«¿»≈««ƒ

לקבל  יכול יהודי כוח איזה שלכאורה

חשכת  בתוך הנעשית בעבודתו מכך

CiLהעולם, ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»
,Ì˙B‡ ÛÈwÓe ÌÈn‰ Ï‡∆««ƒ«ƒ»
B¯B˜Ó ÌÏBÚ‰ ÏkL Ë¯Ù·eƒ¿»∆»»»¿
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÈn‰Ó≈««ƒ¿«¬««≈

Ï"Ê22ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰L «∆»»»»«ƒ
˙‡ Ô˙B ‰Ê CÎÈÙÏe ,ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒ»∆≈∆
Ï‡¯NÈ eÏÎeÈ Ck ¯Á‡L Ák‰«…«∆««»¿ƒ¿»≈
BÏ ˙BNÚÏ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»«¬

.ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È בתורת ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
הרוחנית  שמשמעותם מוסבר החסידות

ומקור  החיים כוח שהרי ממים, נוצר כולו העולם התענוג. כוח הינה 'מים' של
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exnyz izeevn z`e eklz izewega m`

‰p‰Â,ּבעֹולם ּדיׂשראל העבֹודה לאפן ּבנֹוגע ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹ

הּנה  ׁשלמּותֹו, לתכלית אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶַׁשּמביאים

למּטה  ּבעֹולם להיֹות צריכה ׁשהיא לזה ְְְְִִִֶֶַָָָָָנֹוסף

אמרּו ּומעׂשה), ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ(ּבג'

ז"ל  אלקים 26רּבֹותינּו ּברא אׁשר הּפסּוק על ֱֲִֵֶַַַַָָָֹ

ּבתבת  נרמז ׁשהּתּקּון היינּו לתּקן, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָלעׂשֹות

ידּוע  ועלּֿדרֿזה ּבלׁשֹון 27לעׂשֹות. הּדּיּוק ְְֲִִֶֶֶַַַַָ

ּתלּויים 28הּתניא  ּדלעתידֿלבא הּגּלּויים ׁשּכל ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

ּדהּלׁשֹון  הּגלּות, זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָּבמעׂשינּו

ּדענין  ּבדּיּוק. הּוא הּוא 29מעׂשינּו הּמעׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַ

מּלׁשֹון  ּכפּיה הּצדקה.30מּלׁשֹון על מעׂשין ְְְְְִִִִַַַָָָ

מּלׁשֹון  הּוא ועבֹודתנּו הּלׁשֹון ְְֲִֵֶֶֶַַַָָועלּֿדרֿזה

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּקדׁש' ּב'אּגרת וכּמבאר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּכפּיה,

ׁשלֹום  הּצדקה מעׂשה מעלת 31והיה ּדעיּקר , ְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ

ענין  ׁשּזהּו ּוכפּיה, עׂשּיה ּבבחינת היא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָהעבֹודה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדעּקר 32העמל. יּולד, לעמל אדם ְְְִֶֶַָָָָָָָָ

ּדוקא. ּדעמל ּבאפן להיֹות צרי האדם ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹעבֹודת

עלֿידי  הּגאּולה אפן עם ּגם זה לקּׁשר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁש

אדם  ּבּתאר נקרא הּוא ׁשּגם צדקנּו, ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשיח

(ּב'ׁש מקֹומֹות ּבכּמה האמּונה'(וכּמבאר 33ער ְְְְְֱַַַַָָָָֹ

ּׁשּכתּוב 34ועֹוד  ּבמה הּנה 35) צדקנּו) מׁשיח (על ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

הּוא  ּדמאד מאד, וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי ְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹיׂשּכיל

חל  עליו ּגם ּובמילא אחר), ּבצרּוף אדם ְְִֵֵֵַַָָָָָָאֹותּיֹות

מה  ׁשּזה ּו לֹומר  ויׁש יּולד. לעמל ּדאדם ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהענין

סנהדרין  ּבמּסכת ּבּגמרא ׁשּמׁשיח 36ׁשּמבאר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חלאים, סֹובלי ענּיי ּבין ויתיב רֹומי ּבׁשערי ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵַָָיֹוׁשב

חד  ׁשרי איהּו זימנא, ּבחד ואסירי ׁשרּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻוכּלן

מעּכב  ּדלא מּבעינא ּדילמא אמר חד, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹואסיר
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שם.26) ובפרש"י ו פי"א, ב"ר ובכ"מ.27)ראה רפל"ז. לתניא לוי"צ לקוטי תרצ"ט 29)שם.28)ראה דוד ועבדי ד"ה ראה

ועוד. רפט. ע' ח"ב תרל"ו סה"מ .(191 סרמ"ח.30)(ע' יו"ד לטור ב"י ואילך).31)ראה סע"א (קיז, ז.32)סי"א ה, איוב

ב. צט, סנהדרין ועוד.34)פנ"ו.33)וראה בסופו. שה"ש לקו"ת ד. מו, ויחי יג.35)תו"א נב, וראה 36)ישעי' א. צח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבורא  של בתענוג העליון, בעונג הוא זה עונג של מקורו העונג. הוא החיים

זה, תענוג מאחורי העומדת הכמוסה הכוונה כולו. העולם נברא בכוחו אשר

היות  עם לכן אשר משיח. של מציאותו הינה מעליו ה'מקיפה' ה'מרחפת'

בעבודתו  שיהודי בכך ביטוי לידי הבא דבר ונסתרת, כמוסה זו שכוונה

שמציאותו  עולם מול עומד היוםֿיומית

אך  חשוכה, להיות יכולה הגלויה

הכוח  את לגלות היהודי של בכוחו

של  רוחו עצמו, העולם של הכמוס

משיח.

‰„B·Ú‰ ÔÙ‡Ï Ú‚Ba ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«¿…∆»¬»
ÌÈ‡È·nL ,ÌÏBÚa Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈»»∆¿ƒƒ
‰p‰ ,B˙eÓÏL ˙ÈÏÎ˙Ï B˙B‡¿«¿ƒ¿≈ƒ≈

L ‰ÊÏ ÛÒB זו ‰È‡עבודה »¿∆∆ƒ
‰hÓÏ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«»

צריכה ( האדם של עבודתו כלומר

החיצוניים  בכוחותיו גם להיעשות

בעולם, הגלויה במציאותו הקשורים

את  יעורר שהוא בכך די לא שלכן

עליו  אלא ליבו בפנימיות בה' דביקותו

המצוות בקיום ¿a‚'לעסוק
¯eac ‰·LÁÓc ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«¬»»ƒ

,(‰NÚÓe של עבודתו לכך בנוסף «¬∆
ביגיעה, כרוכה להיות צריכה האדם

ש  במה רמוז זה ¯eÈ˙Baדבר e¯Ó‡»¿«≈
Ï"Ê26˜eÒt‰ ÏÚ בסיומה שנאמר «««»

השביעי  ביום הבריאה מלאכת של

Y '˙BNÚÏ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ¯L‡'¬∆»»¡…ƒ«¬
שמשמעות  חז"ל כך על אומרים

היא 'לעשות' כלומר 'Ôw˙Ï'המילה ¿«≈
היא  כולה הבריאה של התיקון

'עשיה' – Ôewz‰L'לעשות' eÈÈ‰ ,«¿∆«ƒ
˙·˙a ÊÓ¯(במילה=)'˙BNÚÏ' ƒ¿»¿≈««¬

המילה  פירוש חז"ל של בלשונם

שכלולו  לגמר הדבר הבאת הוא 'תיקון'

שהבאת  מובן ומכך ושלימותו,

הרי  ושלימותה שכלולה לגמר הבריאה

ב'לעשות' כרוך ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰זה .¿«∆∆∆
וה'לעשות' ה'עשיה' חשיבות מודגשת

ש  Úe„È27ÔBLÏaבמה ˜eic‰ »««ƒƒ¿
‡Èz‰28ÌÈÈelb‰ ÏkLהאלוקייםÌÈÈeÏz ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ««¿»∆»«ƒƒƒ¿»ƒ»…¿ƒ

ÔBLl‰cּבמעׂשינּו ,˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂמעׂשינּו ְֲֵַ«¬»≈¿∆∆¿««»¿«»ֲֵַ
ÔÈÚc .˜ei„a ‡e‰29 הּמעׂשה'‰iÙk' ÔBLlÓ ‡e‰ כלומר ¿ƒ¿ƒ¿«ֲֶַַƒ¿¿ƒ»

ביגיעה. כלומר ורצונו, טבעו נגד אך האדם ידי על הנעשית בפעולה מדובר

מובן 'עשיה' במילה זה ‰v„˜‰'30חז"ל ÔBLlÓפירוש ÏÚ ÔÈNÚÓ' ƒ¿¿«ƒ««¿»»
דין בית מחוייב ÔÈÙÂÎכלומר שהוא הצדקה את לתת כורחו בעל האדם את

'eÈ˙„B·ÚÂ'בה  ÔBLl‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ בספר . משפט באותו המופיע ¿«∆∆∆«»«¬»≈
כן‰e‡התניא ¿ÔBLlÓƒגם

a ¯‡·nÎÂ ,'‰iÙk' הרביעי חלק ¿ƒ»¿«¿…»¿
התניא  ספר ‰L„w'של ˙¯b‡', ƒ∆∆«…∆

'È‰Â‰באגרת  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿»»
'ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰NÚÓ31, «¬≈«¿»»»

‡È‰ '‰„B·Ú'‰ ˙ÏÚÓ ¯wÚc¿ƒ««¬«»¬»ƒ
כרוכה 'iNÚ‰'כאשר ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬ƒ»

.ÏÓÚ‰ ÔÈÚ e‰fL ,'‰iÙÎ'e¿ƒ»∆∆ƒ¿«∆»»
·e˙kL BÓÎe32ÏÓÚÏ Ì„‡' ¿∆»»»¿»»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ¯wÈÚc ,'„ÏeÈ»¿ƒ«¬«»»»
ÏÓÚc ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿…∆¿»»
ÌÚ Ìb ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ .‡˜Âc«¿»¿≈¿«≈∆«ƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ïe‡b‰ ÔÙ‡…∆«¿»«¿≈¿ƒ«
¯‡za ‡¯˜ ‡e‰ ÌbL ,e˜„ƒ̂¿≈∆«ƒ¿»«…«
‰nÎa ¯‡·nÎÂ) 'Ì„‡'»»¿«¿…»¿«»

'‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a) ˙BÓB˜Ó33 ¿¿««»¡»
„BÚÂ34·e˙kM ‰Óa (35ÏÚ) ¿¿«∆»«

ÏÈkNÈ ‰p‰' (e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
,'„‡Ó d·‚Â ‡OÂ Ìe¯È Èc·Ú«¿ƒ»¿ƒ»¿»«¿…

cהמילה ‰e‡אותיות '„‡Ó' ƒ¿…
˙Bi˙B‡המילהÛe¯ˆa 'Ì„‡' ƒ»»¿≈

¯Á‡ האותיות סדר בשינוי ),כלומר «≈
ÔÈÚ‰ ÏÁ ÂÈÏÚ Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»«»»»»ƒ¿»
LÈÂ .'„ÏeÈ ÏÓÚÏ Ì„‡'c¿»»¿»»»¿≈
¯‡·nL ‰Ó e‰fL ¯ÓBÏ«∆∆«∆¿…»

ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓa ‡¯Óba36 «¿»»¿«∆∆«¿∆¿ƒ
ÈÓB¯ È¯ÚLa ·LBÈ ÁÈLnL∆»ƒ«≈¿«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÏÁ ÈÏ·BÒ ÈiÚ ÔÈa ·È˙ÈÂ¿»≈≈¬ƒ≈¿≈√»ƒ
חוליים  סובלי עניים בין (=ויושב

מנוגעים) e¯Lשונים, ÔlÎÂ ,¿À»»
‡ÓÈÊ „Áa È¯ÈÒ‡Â וכל=) «¬ƒ≈¿«ƒ¿»

וקושרים, מתירים [מלבדו] העניים

התחבושות  כל [את מחליפים כלומר

אחת) בבת גופם] אברי כל ,שעל
„Á ¯ÈÒ‡Â „Á È¯L e‰È‡ƒ»≈«¿»ƒ«
[מיד  אחת וחובש וקושר אחת [תחבושת] מתיר משיח, כלומר (=הוא,

ביחד]) שניים מתיר אינו ש ,במקומה, מכך נובעת זו »«‡Ó¯התנהגותו
'eÎÂ ·kÚÓ ‡Ïc ‡ÈÚaÓ ‡ÓÏÈcאדרׁש אני שמא אומר: (=הוא ƒ¿»ƒ¿≈»¿…¿«≈¿ֵֶָ
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מּיד, יׂשראל את לגאל ׁשּיּוכל היינּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹוכּו',

חדא. ּוברגעא חדא ְְְְִַָָָָָָּבׁשעּתא

e‰ÊÂ'ּבג העבֹודה ּדהינּו גֹו', ּתלכּו ּבחּקֹותי אם ¿∆ְְְְֲִֵֵַַָָֻ

ּדאף  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה ְְְֲֲִִֶַַַַָָהּלבּוׁשים

הּוא  עלֿידם מּכלֿמקֹום הּנפׁש, לבּוׁשי ְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

ּבּתניא  (ּכדאיתא ּומצוֹותיה הּתֹורה ְְְִִִִֶַַַָָָָקּיּום

ה'ּתֹורת 37ּבתחּלתֹו ּכפרּוׁש קאי ועלּֿדרֿזה ,( ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

נּתנה  ּבפרּוׁשּה (ּדתֹורה העמל 38ּכהנים' ענין על ( ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

אֹותּיֹות  ּבחינת ׁשּזהּו הּיגיעה, ּבחינת ְְְִִִִֶֶַַַַָָּבּתֹורה,

הּברכֹות  לכל ּבאים עלֿידיֿזה ׁשּבּנפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחקיקה

ּבּזהר  וכדאיתא הּפרׁשה. ּבהמׁש 39המנּויֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּוברא  ּבאֹורייתא אסּתּכל ְְְְְְִֵֶַַָָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּומקּים  ּבאֹורייתא ּבּה מסּתּכל נׁש ּבר ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָעלמא,

 ֿ ׁשּלאחרי הּיעּודים לכל ׁשּבאים ועד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָעלמא.

ׁשלֹום 40זה  ונתּתי ּבארצכם, לבטח ויׁשבּתם , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

עלּֿפי  ּובפרט קֹוממּיּות. אתכם ואֹול עד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבארץ,

ׁשאנּו אדמֹו"ר, וחמי מֹורי כ"ק ודברי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהבטחת

ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ּדעקבתא ּבזמן ּכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָעֹומדים

ּבתֹוככם  והתהּלכּתי ּׁשּכתּוב מה מּיד ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָויקּוים

מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה לאלקים, לכם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהייתי

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת
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.79 ע' חכ"ב ולפיה"מ.38)פ"ד.37)לקו"ש היד לספר הרמב"ם הקדמת ב.39)ראה קסא, ואילך.40)ח"ב ה כו, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שוב  התחבושות כל את שאחבוש עד אתעכב שלא ישראל], את ,[לגאול

eÈÈ‰מנת על היא זו iÓ„,התנהגותו Ï‡¯NÈ ˙‡ Ï‡‚Ï ÏÎeiL «¿∆«ƒ¿…∆ƒ¿»≈ƒ»
‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚLa(אחד וברגע אחת כלומר .(=בשעה ¿«¿»»»¿ƒ¿»»»

הג  את להביא מנת על ועמל ביגיעה בעבודתו הצורך הן מודגש לעולם אולה

והן  ואחד אחד כל של הפרטית

עצמו. צדקנו משיח של בעבודתו

והיגיעה  העמל של הפנימית המשמעות

של  המוחלטת התבטלותו היא

'ונפשי  בבחינת הנברא, של מציאותו

¯ÙÚÎ מבטאת זו התבטלות תהיה', לכל

מישותו. מגדרו, שלו היציאה את

מעלה  כלפי מלמטה התבטלותו

כמו  העליונה ההתגלות את מעוררת

מעלה. למעלה שהיא

e‰ÊÂשנאמר È˙BwÁaמה Ì‡' ¿∆ƒ¿À«
'‚a ‰„B·Ú‰ eÈ‰c ,'B‚ eÎÏz≈≈¿«¿»¬»¿
¯eac ‰·LÁÓc ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«¬»»ƒ

Ì‰L Û‡c ,‰NÚÓe נקראים «¬∆¿«∆≈
‰LÙpבשם ÈLe·Ï אינם כלומר ¿≈«∆∆

רק  הם אלא ממש הנפש של עצמותה

הבגדים  בדוגמת שלה, 'לבושים'

חלק  אינם הרי לובש האדם שאותם

חיצוני, דבר הם אלא מעצמותו

שדרכם  הוא הבגדים של התפקיד

שסביבו, המציאות אל מתגלה האדם

הכוחות  שלושת גם כך לו, שמחוצה

דיבור  מחשבה הנפש, של האמורים

ממש  הנפש של עצמותה אינם ומעשה,

נפש  של בחיצוניותה קשורים הם אלא

ופועלת  מתגלה היא ידם על האדם,

'לבושי  בשם נקראים הם לכן בעולם,

È˙BÂˆÓe‰הנפש' ‰¯Bz‰ Ìei˜ ‡e‰ Ì„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»«»»ƒ«»ƒ¿∆»
‡˙È‡„k)(כמובא=)B˙lÁ˙a ‡Èza37‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ הפסוק ), ƒ¿ƒ»««¿»ƒ¿ƒ»¿«∆∆∆

תלכו' בחקותי ((=מוסב)˜‡È'אם 'ÌÈ‰k ˙¯Bz'‰ Le¯Ùk אשר »≈¿≈««…¬ƒ
התורה  פי על 'ויקרא' חומש של הפירוש הם זה שבספר חז"ל דברי

פסוק  כל של הפשוט בפרוש די לא ה' רצון מהו לדעת מנת ועל שבעלֿפה,

שבעלֿפה  בתורה שמבואר הפירוש גם להיות צריך אלא שבכתב שבתורה

הרמב"ם z‰'וכלשון dLe¯Ùa ‰¯B˙'c38 שבכתב התורה כלומר ¿»¿≈»ƒ¿»
שבעלֿפה  שבתורה פירושה עם ביחד סיני בהר רבינו למשה ÏÚניתנה («

ÚÈ‚i‰ ˙ÈÁa ,‰¯Bza ÏÓÚ‰ ÔÈÚL בתורה ‰, זה e‰fעמל ƒ¿«∆»»«»¿ƒ««¿ƒ»∆∆
LÙpaL ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa משמעותן המאמר, בתחילת כאמור ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»∆«∆∆

בנפש  החקיקה אותיות של הרוחנית

עם  המוחלטת ההתאחדות היא האדם

שהם  כך כדי עד הבורא ועם התורה

קיימת  זו התאחדות ממש, אחד דבר

הנפש, של בעצמותה וכמוסה הזמן כל

ידי  על דווקא נעשית התגלותה

של  החיצונית מציאותו התבטלות

הכרוך דבר ,בתורה ·ÂÏÓÚהאדם,
ÏÎÏ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»
CLÓ‰a ˙BÈeÓ‰ ˙BÎ¯a‰«¿»«¿¿∆¿≈

‡˙È‡„ÎÂ .‰L¯t‰(וכמובא=) «»»»¿ƒ¿ƒ»
¯‰fa39‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c «…«¿¿»¿ƒ

‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡∆¿«≈¿«¿»»»
‡ÓÏÚ הסתכל הוא ברוך (=הקדוש »¿»

העולם) את וברא Lבתורה ¯a ,««
Ìi˜Óe ‡˙ÈÈ¯B‡a da ÏkzÒÓƒ¿«≈»¿«¿»¿«≈

‡ÓÏÚ בתורה בה מסתכל אדם (=בן »¿»
העולם) את מציאותו ומקיים כלומר

נגזרת  בו המתרחש כל ושל העולם של

הברכות  שכל מזה שלכן מהתורה,

נגזר  מכך הרי בפרשתנו בתורה כתובות

העולם  במציאות גם כן ÚÂ„שיהיה .¿«
ÌÈ„eÚi‰ ÏÎÏ ÌÈ‡aL∆»ƒ¿»«ƒƒ

‰ÊŒÈ¯Á‡lL40Ìz·LÈÂ' , ∆¿«¬≈∆ƒ«¿∆
Èz˙Â' ,'ÌÎˆ¯‡a ÁË·Ï»∆«¿«¿¿∆¿»«ƒ

„Ú ,'ı¯‡a ÌBÏL גם שמתקיים »»»∆«
.'˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â'»≈∆¿∆¿ƒ

e זה הרי האמורים הדברים של מיד ‰·ÁË˙התממשותם ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·ƒ¿»«ƒ«¿»«
ÔÓÊa ¯·k ÌÈ„ÓBÚ e‡L ,¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î È¯·„Â¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿∆»¿ƒ¿»ƒ¿«

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡˙·˜Úc שאין הגלות זמן של אחרון הכי בקצה ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
ממנו  Âיותר ÌÎÎB˙aבמילא . ÈzÎl‰˙‰Â' ·e˙kM ‰Ó „iÓ ÌÈe˜È ƒ«ƒ»«∆»¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆

ÁÈLÓ ˙‡È·a ,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,'ÌÈ˜Ï‡Ï ÌÎÏ È˙ÈÈ‰Â¿»ƒƒ»∆≈…ƒƒ¿≈»¿»≈«»¿ƒ«¿ƒ«
.e˜„ƒ̂¿≈
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מוגה  בלתי

אדמו"ר ‡. שכתב כמו בעומר, ל"ג ערב במנחת - שהתחלתו בעומר, ל"ג עם קשורה זו התוועדות
אומרים  אין תחנון בו אומרים שאין יום שבכל ספרד) (מנהג "מ"ס תחנון: לאמירת בנוגע בסידורו הזקן
ל"ג  וערב בעומר, ל"ג - כולל תחנון, בהם אומרים שאין הימים כל את ומונה והולך וכו'", יענך למנצח

במנחה, בעומר
השקלאֿוטריא  [וידועה עם 1- הקשור ענין - נפש לכל השוה בסידורו מביא הזקן שאדמו"ר בזה

אשכנזים  שגם ונכון כדאי מכלֿמקום, ספרד", "מנהג שזהו שלמרות היינו, אשכנז), (ולא ספרד" "מנהג
עומדין  היו שבנס שבלוחות וסמ"ך מ"ם על מורה מ"ס שבדבר: מהרמז גם ולהעיר כו'. בזה ועוד 2ינהגו ,

- רמזים] כמה

היום), חצות (לאחרי שלפניו ביום המנחה תפילת מזמן כבר מתחיל בעומר דל"ג שהענין מובן ומזה
תחנון. בו אומרים אין שלכן

ל"ג  ויום בעומר, ל"ג ליל מנחה, בזמן בעומר ל"ג ערב - בדבר דרגות חילוקי שישנם ואףֿעלֿפי
בהלכה  שמצינו וכפי ביומו 3בעומר, אם כי בעומר, ל"ג בליל אפילו שאינם ענינים שישנם

מתחילים  בעומר ל"ג ערב במנחת כבר מכלֿמקום, – בעומר ) ל"ג בערב שאינם (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שמחתו  מפני - היא תחנון בו אומרים שאין לכך הסיבה ובפשטות: בעומר, ל"ג עם הקשורים הענינים

בעומר). (ל"ג יוחאי בן שמעון רבי של

השבת  ביום שחל בעומר ל"ג לערב גם שייך בעומר) ל"ג ערב במנחת תחנון אמירת (העדר זה וענין
צדק". "צדקתך שבת במנחת אומרים אין זה מטעם שהרי - זו) שנה (כקביעות

בעומר  ל"ג ערב (כאשר החול דימי המנחה תפילת לגבי שבת במנחת מיוחד עילוי ישנו - ואדרבה
ז"ל  חכמינו אמרו עליה החול), (בימי בכלל המנחה דתפילת העילוי גודל מלבד אשר חול), ביום 4חל

בתפיל  זהיר אדם יהא מיוחד "לעולם עילוי ישנו המנחה", בתפילת אלא נענה לא אליהו שהרי המנחה ת
גו'" רצון עת ה' לך תפלתי "ואני אומרים שבה - שבת בתי 5בתפילת כ"ד מתהפכים זה שבזמן מפני ,

כו') הגבורה במדת הנהגה עלֿכלֿפנים או בלתיֿרצויים, ענינים עם (הקשורים גודל 6דינים מובן שמזה ,
זה. רצון" ד"עת העילוי

תחנון ·. בו אומרים אין (שלכן שלפניו דיום המנחה זמן עם בעומר דל"ג הכללית השייכות על נוסף
השבת: ליום בעומר ל"ג בין מיוחדת שייכות ישנה - צדק") "צדקתך או

יוחאי  בן שמעון רבי של שמחתו יום - הוא בעומר ל"ג של חסידות 7ענינו בדרושי כמבואר שביום 8,
כו'" להיטא ביה אחידא "ביה נעלה, הכי ומקורם לשרשם עד עבודתו עניני כל מתעלים ובאופן 9זה ,

הקודש  באגרת הזקן אדמו"ר שמבאר (כפי  הארץ" "בקרב למטה, ומאירים מתגלים ליום 10כזה בנוגע
צדיק). של הילולא

אומנתו" "תורתו התורה, לימוד - הוא יוחאי בן שמעון רבי של ענינו המיוחד 11והנה, הקשר וזהו .
שמצינו  כפי - השבת ליום בעומר) דל"ג ההילולא (בעל יוחאי בן שמעון רבי חכם"12שבין ש"תלמיד
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בבדי 1) ס"ח סכ"ד ח"א נאה) (להרא"ח השלחן קצות גם ראה
סק"ל. השלחן

סע"ב.2) ב, מגילה רע"א. קד, שבת
(ס"ה).3) ס"ב סתצ"ג או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע ראה
סה"מ 4) ואילך. פב ע' עזר"ת סה"מ וראה ב. ו, ברכות

ואילך. ב רג, ח"א קונטרסים
יד.5) סט, תהלים
ובכ"מ.6) א. קכט, זח"ג ראה

(7505 ע' חי"ז לקו"ש מ"ו. פ"א אייר מס' חסידים משנת
וש"נ. שמחתו. ויום ד"ה הערה

ואילך.8) סע"ב דש, בעומר הל"ג שער סידור
א.9) רפח, א. רצב, זח"ג

סכ"ח.10)
לאדה"ז 11) ת"ת הל' קו. סו"ס ואדה"ז טושו"ע א. יא, שבת

ה"דֿה. פ"ד
(12.40 ע' ח"א לקו"ש א. קיט, שבת וראה א. כט, זח"ג


