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EÏŒCÏ'רּבֹותינּו1ּגֹו ּבדרּוׁשי ּומבאר , ∆¿ְְִֵֵַָֹ

ּפרּוׁשים.2נׂשיאינּו ׁשני זה ּפסּוק על , ְְִִֵֵֵֶַָ

מּלמעלה  היא (ֿלל) ׁשההליכה אחד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּפירּוׁש

הּפסּוק  המׁש ׁשּמבארים מּזה וכּמּובן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלמּטה,

על  ׁשרֹומז ,"אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ"ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

ׁשלפיֿזה  למּטה, מּלמעלה ּבסדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות

ׁשני  ּופרּוׁש למּטה. מּלמעלה היא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָההליכה

ׁשלפי  למעלה, מּלמּטה היא (ֿלל) ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָׁשההליכה

ּומּמֹולדּת מארצ" ׁשּכתּוב מה הרי זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָּפירּוׁש

מּלמּטה  ּבסדר הּספירֹות על רֹומז "אבי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּבית

נמצא,3למעלה  - אּלה ּבאּורים ׁשני ּולפי . ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

הליכה  הליכה, אֹופּני ׁשני מבארים  זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּבפסּוק 

מּלמּטהֿלמעלה. והליכה ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָמּלמעלהֿלמ ּטה

- ענינים  ׁשני (ּבכללּות) הם האדם ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּובעבֹודת

ּכמֹו למּטה, מּלמעלה היא ּתֹורה ּומצֹותיה. ְְְְְִִִֶַַָָָָָּתֹורה

והּמצֹות 4ׁשּכתּוב  עּמכם, ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָ

את  להרים הּוא ׁשענינן למעלה, מּלמּטה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהן

מּמעמדם  הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים

נעׂשים  - רׁשּות ּדברי ׁשהיּו זה ּדתמּורת 5ּומּצבם, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

מצוה  קדּוׁשה 6ּתׁשמיׁשי אמנם 6ותׁשמיׁשי וכּו'. ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

 ֿ מּלמעלה (ׁשההליכה אּלּו ּפרּוׁשים ׁשּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּזה

מּוכח  אחד, ּבפסּוק הם ּומּלמּטהֿלמעלה) ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלמּטה

ההליכה, אֹופּני ׁשני להתאחדּות היא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּכּונה

ּומּלמּטהֿל  מּלמעלהֿלמּטה והּנה הליכה מעלה. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
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אבינו: לאברהם אמר הוא ברוך הקדוש

'Bb EÏŒCÏ1,"אראך אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך "מארצך ∆¿
ÈLe¯„a ¯‡·Óe של מאמרי eÈ‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba¯2, אדמו"רי ¿…»ƒ¿≈«≈¿ƒ≈

ÌÈLe¯t,חב"ד, ÈL ‰Ê ˜eÒt ÏÚ.כדלהלן «»∆¿≈≈ƒ
ŒCÏ) ‰ÎÈÏ‰‰L „Á‡ Le¯Èt≈∆»∆«¬ƒ»∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ (EÏ¿ƒƒ¿«¿»¿«»
בהתקרבות  החסידות, בתורת כמבואר

התוכן  שהיא לאלוקות האדם של

אופנים  שני יש ה', עבודת של הפנימי

מצד  מלמעלה, התעוררות עלֿידי –

על  השפעה לה שיש האדם האלוקות,

מלמטה, התעוררות עלֿידי או למטה

אל  התקרבות המעוררת האדם, מצד

האלוקות. מצד מלמעלה, האדם

"לך  זה פסוק על החסידות ובמאמרי

הדברים, פנימיות לפי כי מבואר לך..."

את  מכילה אבינו אברהם של זו הליכה

מלמעלה  הליכה גם העניינים, שני

למעלה, מלמטה הליכה וגם למטה

הוא  לך" ב"לך הראשון והפירוש

למטה, מלמעלה בהליכה שמדובר

ÌÈ¯‡·nL ‰fÓ Ô·enÎÂ בקבלה ¿«»ƒ∆∆¿»¬ƒ
את  ‰eÒt˜וחסידות CLÓ‰∆¿≈«»

˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó"≈«¿¿ƒ«¿¿ƒ≈
˙B¯ÈÙq‰ ÏÚ ÊÓB¯L ,"EÈ·‡»ƒ∆≈««¿ƒ

הספירות  ∆≈¿Òa„¯העליונותעשר
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ'מארצך' כי ƒ¿«¿»¿«»

הוא  'וממולדתך' הרצון, עניין הוא

שהם  ודעת) בינה (חכמה, המוחין עניין

ההתבוננות  (כי המידות את ה'מולידים'

ו'בית  שבלב) הרגש את 'מולידה' במוח

מ  ה'נולדות' המידות הן המוחין אביך'

יסוד  הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

הפירוש ÊŒÈÙÏL‰מלכות) לפי ∆¿ƒ∆
בסדר  שהן כפי לספירות רומז שהכתוב

ואחר  המוחין תחילה למטה, מלמעלה

המידות, ההתקרבות ‰‰ÎÈÏ‰כך «¬ƒ»
לך' 'לך בפסוק מדובר עליה לאלוקות

.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿»¿«»
(EÏŒCÏ) ‰ÎÈÏ‰‰L ÈL Le¯Ùe מדובר עליה לאלוקות ההתקרבות ≈≈ƒ∆«¬ƒ»∆¿

זה  ÏÚÓÏ‰,בפסוק ‰hÓlÓ ‡È‰ מצד בהתעוררות שתחילתה היינו ƒƒ¿«»¿«¿»
מלמעלה  התעוררות יש מזה וכתוצאה Ê‰האדם Le¯Èt ÈÙÏL שהכתוב ∆¿ƒ≈∆

למעלה  מלמטה בהליכה "Eˆ¯‡Óמדבר ·e˙kL ‰Ó È¯‰¬≈»∆»≈«¿¿
‰hÓlÓ ¯„Òa ˙B¯ÈÙq‰ ÏÚ ÊÓB¯ "EÈ·‡ ˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓeƒ«¿¿ƒ≈»ƒ≈««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ3, לספירות והמידות) המלכות (ספירת התחתונות מהספירות ¿«¿»
(המוחין). העליונות

‰l‡ ÌÈ¯e‡a ÈL ÈÙÏe ב'לך ¿ƒ¿≈≈ƒ≈∆
Ê‰לך' ˜eÒÙaL ,‡ˆÓ -ƒ¿»∆¿»∆

,‰ÎÈÏ‰ ÈpÙB‡ ÈL ÌÈ¯‡·Ó¿…»ƒ¿≈«≈¬ƒ»
לאלוקות, האדם של התקרבות

‰hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
.‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰Â«¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e ובכל זמן בכל «¬«»»»
(eÏÏÎa˙מקום  Ì‰ כללי )באופן ≈ƒ¿»

.‰È˙BˆÓe ‰¯Bz - ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿∆»
‡È‰ ‰¯Bz האדם של התקרבות »ƒ

בדרך hÓÏ‰,לאלוקות ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
·e˙kL BÓk4 תורה מתן שעל ¿∆»

ישראל  לבני הקדושֿברוךֿהוא אומר

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÈkמלמעלהÈz¯ac ƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒ
ÌÎnÚ הנמצאים ישראל בני עם ƒ»∆

הזה, בעולם ‰Ôלמטה ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿≈
בדרך  לאלוקות «»¿hÓlÓƒ‰התקרבות

ÌÈ¯‰Ï ‡e‰ ÔÈÚL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆ƒ¿»»¿»ƒ
ולרומם  ‰ÌÈ¯·cלהגביה ˙‡∆«¿»ƒ

התחתונים  ∆«∆Ì‰aLהגשמיים
Ì„ÓÚnÓ ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ¿»ƒ«¬»»

Ì·vÓe גשמיים כדברים הנחות «»»
הזה, eÈ‰Lבעולם ‰Ê ˙¯eÓ˙cƒ¿«∆∆»

מצווה בהם שנעשתה ≈¿È¯·cƒקודם
ÌÈNÚ - ˙eL¯5 קיום ידי על ¿«¬ƒ

ÂˆÓ‰המצווה ÈLÈÓLz6 «¿ƒ≈ƒ¿»
‰Le„˜ ÈLÈÓL˙Â6 גדרים עם ¿«¿ƒ≈¿»

בהם  לנהוג יש כיצד מיוחדים הלכתיים

עליהם  ¿eÎÂ'.ולשמור
ÌÓ‡ בשתי מדובר שכאמור למרות »¿»

שונות ÌÈLe¯tדרכים ÈML ‰fÓƒ∆∆¿≈≈ƒ
el‡"לך (ÎÈÏ‰‰L‰ב"לך ≈∆«¬ƒ»

בשני  היא בפסוק מדובר שעליה

שונים «»¿«¿»¿hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓƒ‰אופנים
˜eÒÙa Ì‰ (‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓeƒ¿«»¿«¿»≈¿»

,„Á‡עצמן מילים באותן פירושים שני ‰È‡והם ‰ek‰L ÁÎeÓ ∆»»∆««»»ƒ
˙e„Á‡˙‰Ï של ומיזוג ‰ÎÈÏ‰שילוב ,‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡ ÈL ¿ƒ¿«¬¿≈«≈«¬ƒ»¬ƒ»

‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓe ‰hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓ.ביחד ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»¿«¿»
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הליכה  אֹופּני ׁשני יׁשנם האדם ׁשּבעבֹודת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכיון

מתאחדֹות, אּלּו עבֹודֹות ׁשּׁשּתי זאת, ועֹוד ְְְֲֲִֵֵֵֶַֹאּלּו,

ׁשני  יׁשנם זֹו עבֹודה על ּבׂשכר ׁשּגם לֹומר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָצרי

אּלּו. ענינים  ׁשני התאחדּות וגם אּלּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָענינים

ּבדרּוׁשים  מבאר ּדהּנה הּוא, הּפסּוק 7והענין 8על ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

לא  ּפרּוׁשֹו: ּד"התהּלכּתי" ּבתֹוככם, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַֹוהתהּלכּתי

הּכֹוללת  ּתמידית הליכה אּלא אחת, ְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָהליכה

ההליכֹות  אֹופּני ׁשני והינּו הליכֹות, ׁשּתי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָלפחֹות

ּפסּוק  והרי ֿ למעלה. ּומּלמּטה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמּלמעלהֿלמּטה

לתכלית  ּבנֹוגע נאמר ּגֹו') ("והתהּלכּתי" ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַזה

לעתידֿלבא  ׁשּתהיה הּברכֹות ׁשּמּזה 9ׁשלמּות . ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

יהיה  ׁשאז ּדלעתידֿלבא, החדּוׁש ׁשּזהּו ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹמּובן,

ׁשּכל  ּדכׁשם והינּו, ההליכה. אֹופּני ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחּבּור

מעׂשינּו עלֿידי ּבאים ּדלעתידֿלבא ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹהענינים

זה,10ועבֹודתנּו לענין ּבנֹוגע ּגם ּכןֿהּוא , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ

אחת, ּבבת ההליכֹות ׁשּתי ּתהינה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלעתידֿלבא

אֹופּני  ּבׁשני עּתה העבֹודה עלֿידי ּבא זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרי

 ֿ ּומּלמּטה מּלמעלהֿלמּטה הליכה ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָהליכה,

אחת. ּובבת ְְְַַַַָלמעלה,

LÈÂ"ֿלּד"ל ׁשהעבֹודה (מה זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָ

עם  ּדלעתידֿלבא) ההליכה את ְְֲִִִִִֶַָָָָֹמביאה

מהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשל "ֿלל" ּבדרּוׁש ְְְְֲִֶֶַַַַָֹהּמבאר

אריּבער  תרכ"ז 11(לכתחלה ּבׁשנת [והּוא 12) ְְְְִִִֶַַַָ

לאחר  ׁשאמר הראׁשֹון "ֿלל" ּפרׁשת ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָמאמר

ּדאיתא  ׁשם, ׁשּמביא נׂשיאּותֹו], ְְִִִֵֶַַָָָקּבלת

ּפסּוק 13ּב'ּילקּוט' אֹומר:1על אליעזר רּבי זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַַָ

"מנצּפ אֹותּיֹות [והינּו נכּפלּו אֹותּיֹות ְְְְְְִִִֵַַָָחמׁש
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ויקרא 7) אדהאמ"צ מאמרי ואילך. תרג ע' ח"ב פרשיות ואילך; קלא ע' תקס"ט קנה ע' הר"פ הנחות אדה"ז: מאמרי ראה

2 שבערה לךֿלך גו' ה' ויאמר ואילך. תרמ ע' ויקרא אוה"ת ואילך. פפ"ד הק"ש שער בינה אמרי ואילך. תשפה ע' ח"ב

.9 בהערה הנסמן וש"נ. רפה). ע' מלוקט (סה"מ יב.8)פ"ה כו, 9.7)בחוקותי בהערה הנסמן א. כו, ראה לקו"ת ראה

רפל"ז.10) תניא 11.124)ראה ע' ח"א לקו"ש תריז. ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות כ 12)ראה ע' תרכ"ז סה"מ

ואילך). ח ע' תר"ל (סה"מ תר"ל לך ד"ה גם וראה פמ"ח.13)ואילך. מפדר"א סד. רמז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
el‡ ‰ÎÈÏ‰ ÈpÙB‡ ÈL ÌLÈ Ì„‡‰ ˙„B·ÚaL ÔÂÈkÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ≈»∆«¬«»»»∆¿»¿≈«≈¬ƒ»≈

השני, באופן ולא אחד באופן רק תהיה ה' שעבודת הכוונה Ê‡˙,ואין „BÚÂ¿…
˙B„Á‡˙Ó el‡ ˙B„B·Ú ÈzML האופנים שני בין לשלב יש כאמור כי ∆¿≈¬≈ƒ¿«¬
יחד, בשניהם ה' את לעבוד ÏÚולמעשה ¯ÎNa ÌbL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆««»»«

BÊ ‰„B·Ú התקרבות לך", "לך של ¬»
והן  למטה מלמעלה הן לאלוקות

למעלה  ÌÈÈÚמלמטה ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ
ÈL ˙e„Á‡˙‰ Ì‚Â ,el‡≈¿«ƒ¿«¬¿≈

el‡ ÌÈÈÚ ביניהם והשילוב ƒ¿»ƒ≈
כפי  זו, עבודה על בשכר הם גם קיימים

ומבאר. שממשיך

¯‡·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»
ÌÈLe¯„a7 חסידות ÏÚמאמרי «¿ƒ«
˜eÒt‰8 בחוקותי בפרשת «»

,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â ֿ הקדוש ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
בני  בתוך כביכול, 'יתהלך', ברוךֿהוא

BLe¯t:ישראל, "ÈzÎl‰˙‰"c¿ƒ¿««¿ƒ≈
˙Á‡ ‰ÎÈÏ‰ ‡Ï חדֿפעמית …¬ƒ»««

È„ÈÓz˙בלבד, ‰ÎÈÏ‰ ‡l‡∆»¬ƒ»¿ƒƒ
הפסק  לה BÁÙÏ˙שאין ˙ÏÏBk‰«∆∆¿»

,˙BÎÈÏ‰ ÈzL של עניינים שני ¿≈¬ƒ
בני  בתוך הקדושֿברוךֿהוא 'הליכת'

האלוקות  בין התקרבות כלומר ישראל,

‡ÈpÙBוהאדם  ÈL eÈ‰Â¿«¿¿≈«≈
˙BÎÈÏ‰‰ בפירוש לעיל האמורים «¬ƒ

לך', 'לך «»¿«¿»¿hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓƒ‰הכתוב
מצד  שתחילתה האלקות התקרבות

‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓe התקרבות ƒ¿«»¿«¿»
האדם. מצד eÒt˜שתחילתה È¯‰Â«¬≈»

¯Ó‡ ('Bb "ÈzÎl‰˙‰Â") ‰Ê∆¿ƒ¿««¿ƒ∆¡«
˙eÓÏL ˙ÈÏÎ˙Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿ƒ¿≈

˙BÎ¯a‰ נותן שהקדושֿברוךֿהוא «¿»
ישראל  לבני ∆¿È‰zL∆ƒ‰ומשפיע

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ9 היינו המשיח, בימות ∆»ƒ»…
יקבלו  ישראל שבני השכר על שמדובר

האופנים. בשני ההליכה עבודת על

‰fnL על המדבר שבכתוב מכך ∆ƒ∆
לעתידֿלבוא  והשכר הברכות שלמות

א  הכולל לשון האמורים,נאמר ההליכה אופני שני e‰fLת ,Ô·eÓ»∆∆

¯eaÁ ‰È‰È Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc Le„Á‰של ‡ÈpÙBושילוב ÈL «ƒƒ¿»ƒ»…∆»ƒ¿∆ƒ¿≈«≈
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÌLÎc ,eÈ‰Â .‰ÎÈÏ‰‰ האלוקות התגלות של «¬ƒ»¿«¿ƒ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc10 בזמן כעת, ƒ¿»ƒ»…»ƒ«¿≈«¬≈«¬»≈
È‰z‰הגלות  ‡·ÏŒ„È˙ÚlL ,‰Ê ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ŒÔk ,≈«¿≈«¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ»…ƒ¿∆»

˙Á‡ ˙·a ˙BÎÈÏ‰‰ ÈzL¿≈«¬ƒ¿«««
תוך  יהיה והאדם האלוקות בין וקירוב

מלמעלה  האופנים, שני של שילוב

למעלה, ומלמטה a‡למטה ‰Ê È¯‰¬≈∆»
‰zÚ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ בזמן «¿≈»¬»«»

‰ÎÈÏ‰,הגלות, ÈpÙB‡ ÈLaƒ¿≈«≈¬ƒ»
‰hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
˙Á‡ ˙··e ,‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓeƒ¿«»¿«¿»¿«««
האופנים. שני בין ואיחוד שילוב תוך

‰Ó) ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈ƒ¿»∆»
"EÏŒCÏ"c ‰„B·Ú‰L בשני ∆»¬»¿∆¿

ובהתאחדותם  האמורים האופנים

Œ„È˙ÚÏc ‰ÎÈÏ‰‰ ˙‡ ‰‡È·Ó¿ƒ»∆«¬ƒ»ƒ¿»ƒ
‡·Ï על השכר שהיא אלה, באופנים »…

לעיל  כמבואר זו, ÌÚעבודה (ƒ
Le¯„a ¯‡·n‰ חסידות מאמר «¿…»ƒ¿

בפסוק  ÏLהפותח "EÏŒCÏ"∆¿∆
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡:הפתגם (בעל «¿«¬«

ללכת  אפשר אי שאם אומר העולם

מכשול) (בגלל הרגילה בדרך מלמטה,

מעל  (ומדלגים מלמעלה הולכים

אומר  ואני «ÏÁ˙ÎÏ¿«¿ƒ‰המכשול)
¯ÚaÈ¯‡11, ללכת יש מלכתחילה «ƒ∆
˙¯Ê"Îמלמעלה) ˙La12 ƒ¿«

ŒCÏ" ˙L¯t ¯Ó‡Ó ‡e‰Â]¿«¬«»»«∆
¯Ó‡L ÔBL‡¯‰ "EÏ הרבי ¿»ƒ∆»«

B˙e‡ÈNמהר"ש ˙Ïa˜ ¯Á‡Ï¿«««»«¿ƒ
אב  הסתלקות ה'צמח עם אדמו"ר יו

תרכ"ו  ניסן בי"ג È·nL‡צדק' ,[∆≈ƒ
מהר"ש ֿ ÌL,אדמו"ר דיבור במאמר »

תרכ"ז  משנת לך' 'לך המתחיל

‡˙È‡c מובא'Ëe˜Ïi'a13 מדרש ¿ƒ»««¿
שמעוני' eÒt˜'ילקוט ÏÚ1,‰Ê «»∆

לך" ‡ÓB¯:"לך ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈
˙Bi˙B‡ Ô‰L C"tˆÓ ˙Bi˙B‡ eÈ‰Â] eÏtÎ ˙Bi˙B‡ LÓÁ»≈ƒƒ¿¿¿«¿ƒ«¿¿»∆≈ƒ
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ז g"nyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay

וכ  ּכפּולֹות] אֹותּיֹות כ"ך ׁשהן ּגאּולה, לׁשֹון ּלן ְְְְִֵֶָָֻ

ׁשּנאמר  ּכׂשּדים, מאּור אבינּו אברהם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגאל

לגאל  הּקּב"ה עתיד ּבֹו צ"ץ כּו'. מארצ ֿלְְְְִִֵֶַַָָָֹל

ׁשּנאמר  כּו' ּבּסֹוף יׂשראל ׁשמֹו14את צמח איׁש ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

ענין  עם ּגם זה ּומקּׁשר ּגֹו'. יצמח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָותחּתיו

ּכפּול" ּדׁשּבּתא ּד"עסקא קׁשּור 15הּׁשּבת, וזה , ְְְְִֶַַַַָָָָָ

ּב'לּקּוטי  ּגם ּבארּוכה (ּכמבאר הּגאּולה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹלענין

ׁשּבֹו הראׁשֹון ּבּדרּוׁש ).16ּתֹורה' ְִֶַָָ

LÈÂ הּכפל אֹותּיֹות ׁשהמׁשכת ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְִִֶֶֶֶַַַָָ

היא  הרי ּדלעתידֿלבא ּכפּולֹות) ְְֲִִִִֵָָֹ(אֹותּיֹות

לתּוׁשּיה" ּד"כפלים ּבאֹופן העבֹודה ,17עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

אחר  ּבמקֹום עבֹודת 18ּומבאר על קאי ׁשּזה ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכאן  "ּכפלים" ּדפרּוׁש הּוא, והענין ְְְְְִִִֵַַָָָָהּתׁשּובה.

על  ׁשּנֹוסף אּלא ּכפּולה, ּבכּמּות ׁשהּוא רק ְְֵֶֶֶַַַָָָאינֹו

נעלה  ׁשהּוא נֹוסף ּדבר יׁשנֹו הראׁשֹון ְֲִֶֶֶַַָָָָָָהּדבר

ּבעבֹודת  החּדּוׁש וזהּו .ּבער ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַֹמּמּנּו

ׁשהיא  הּצּדיקים, עבֹודת על ׁשנֹוסף ְֲִִִֶֶַַַַַָָהּתׁשּובה,

האדם  את האלקים ּד"עׂשה ּבאֹופן יׁשרה ְְְֱֲִֶֶָָָָָָָָָֹעבֹודה

ּכסדרן 19יׁשר" ּתמידין נֹוספת 20, עבֹודה יׁשנּה , ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָ

ּכזכּיֹות  נעׂשים ׁשּזדֹונֹות ּבעליּֿתׁשּובה, ,21ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָֻ
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יב.14) ו, א.15)זכרי' צב, תהלים א.16)מדרש א, הבאה.17)בשלח בהערה הנסמן א. פמ"ו, שמו"ר ו. יא, ראה 18)איוב

וש"נ. שסדֿשסה). ע' מלוקט (סה"מ פ"בֿג תש"מ השמע"צ ביום ד"ה וראה ואילך. א'תשעט ס"ע שמע"צ קהלת 19)אוה"ת

כט. מוסף.20)ז, תפילת נוסח ב.21)ע"פ פו, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÏeÙk סופיות כאותיות והן מ'נ'צ'פ'כ' רגילות כאותיות הן הקיימות ¿
ÔlÎÂם'ן'ץ'פ'ך' חמש ] 'כפולות'כל אותיות שהן הללו ÔBLÏהאותיות ¿À»¿
,‰Ïe‡bÍ"Î הוא לגאולה וך' כ' האותיות כפולת של Ï‡‚pLהקשר ¿»∆ƒ¿«

,ÌÈcNk ¯e‡Ó eÈ·‡ Ì‰¯·‡'כ באות מתחילה 'כשדים' והמילה «¿»»»ƒ≈«¿ƒ
EÏŒCÏ ¯Ó‡pL לך' המילים ושתי ∆∆¡«∆¿

סופית  בכ"ף מסתיימות ¿¿»≈Eˆ¯‡Óלך'
ı"ˆ .'eÎ כפולת של הקשר

הוא  לגאולה וץ' צ' Baכי האותיות
˙‡ Ï‡‚Ï ‰"aw‰ „È˙Ú»ƒ«»»ƒ¿…∆

ÛBqa Ï‡¯NÈהגלות'eÎ ƒ¿»≈¿
¯Ó‡pL14 בנבואת המשיח, מלך על ∆∆¡«

BÓLזכריה, ÁÓˆ LÈ‡ והמילה ƒ∆«¿
צ' באות מתחילה «¿»¿ÂÈzÁ˙Â'צמח'

'Bb ÁÓˆÈ''ה היכל את יבנה 'והוא ƒ¿«
עמך  והנה ..." דוד: במצודת (ופירש

בשם  יקרא לבד אשר וחשוב גדול איש

כמו  כן שיקרא המשיח כשם צמח

עבד  את מביא הנני כי צמח").שכתוב י

¯M˜Óe מהר"ש את Ê‰אדמו"ר ¿«≈∆
ושייכותן  הכפולות האותיות ענין

‰aM˙,לגאולה  ÔÈÚ ÌÚ Ìb«ƒƒ¿«««»
"ÏeÙk ‡zaLc ‡˜ÒÚ"c15, ¿ƒ¿»¿««»»

(תהילים, במדרש ז"ל חכמינו אמרו

שכל  השבת') ליום שיר 'מזמור בפרק

ירד  (לשבת כפולים השבת מן עניני

בשבת  העומר, שני של כפולה במידה

'זכור' של כפולה אזהרה נאמרה

כבשים  שני הוא השבת קרבן ו'שמור',

הענינים  לשני שהכוונה מובא וכן ועוד,

כך  ועל השבת) ויום שבת ליל מכך של נובע שהדבר בחסידות מבואר

הכפילות בענין קשורה השבת באלקות, למעלה הענינים, ענין ÊÂ‰שברוחניות ¿∆
האמור  באותיות הכפילות לענין בדומה בשבת, ̃«eL¯לעיל הכפילות

Le¯ca '‰¯Bz ÈËewÏ'a Ìb ‰Îe¯‡a ¯‡·Ók) ‰Ïe‡b‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¿»«¿…»«¬»«¿ƒ≈»«¿
BaL ÔBL‡¯‰16 את לכם נתן ה' כי 'ראו בשלח (בפרשת בפסוק הפותח »ƒ∆

כיצד  בהרחבה מבואר ושם חסידות, פי על השבת עניין את ומבאר השבת'

עניין  כי למעלה, מלמטה והליכה למטה מלמעלה הליכה יש השבת בעניין גם

הוא  וקיים השבת מלמעלה מתגלה שהוא כפי שקיים למטה,העונג שהוא כפי

שדרכו  לסולם שנמשלה התפילה ידי על הוא הבחינות שתי בין והחיבור

למעלה", מלמטה ועולים למטה מלמעלה יורדים

העליון  את ומוריד לעליון התחתון את ומעלה מחברת שהתפילה כן ולהיות

מתעלה  ידה ועל שבה למעלה מלמטה ההעלאה העניינים ב' בה ויש לתחתון,

עליון... התענוג שם שנפל גשמיים בדברים שנעשו המצוות ועל מעשה ובה

אמרו  כן ועל למטה. מלמעלה העליון... התענוג המשכת כן גם נמשך ידה

[מיד  כו' כהלכתן שבתות ב' ישראל בני שמרו אלמלא זכרונםֿלברכה רבותינו

ההליכה  בו שיש הנ"ל בסולם ההליכה עלֿדרךֿמשל כהלכתן פירוש נגאלין]

וזהו  למטה ומלמעלה למעלה מלמטה

למעלה  ממטה עליה בבחינת כהלכתן

עונג  בחינת למעלה לעורר העליון

כנ"ל, המצוות ומעשה עבודה עלֿידי

העליון  שירד למטה מלמעלה והב'

העליון  עונג גילוי בחינת הוא לתחתון

עניין  שזהו נגאלין... היו מיד כו' למטה

שבת  בכל שיש כהלכתן שבתות ב'

ואחר  למעלה מלמטה ההליכה תחילה

ולכן  כו' למטה מלמעלה ההמשכה כך

כפול...). דשבתא עיסקא כל

˙ÎLÓ‰L ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆«¿»«
‰ÏÙkוהתגלות  ˙Bi˙B‡ƒ«∆∆

(˙BÏeÙk ˙Bi˙B‡) Í"ÙˆÓƒ¿
ŒÏÚ ‡È‰ È¯‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¬≈ƒ«
ÌÈÏÙÎ"c ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿∆¿ƒ¿«ƒ

"‰iLe˙Ï17 כמבואר הזה, בזמן ¿ƒ»
המשכה  הפועלת שהעבודה בחסידות

מעין  ההמשכה להיות צריכה מסויימת,

‡Á¯העבודה, ÌB˜Óa ¯‡·Óe18 ¿…»¿»«≈
באופן fL‰בחסידות  שהיא עבודה ∆∆

"כפלים  מכוון ˜‡Èלתושיה"של »≈
‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÏÚ את בה שיש «¬««¿»

ומבאר. שממשיך כפי הכפילות, עניין

Le¯Ùc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈
Ô‡k "ÌÈÏÙk"'לתושיה 'כפלים של באופן ה' עבודת ¯˜לגבי BÈ‡ ƒ¿«ƒ»≈«

‡e‰L הדבר ‰c·¯אותו ÏÚ ÛÒBpL ‡l‡ ,‰ÏeÙk ˙enÎa ∆¿«¿»∆»∆»««»»
epnÓ ‰ÏÚ ‡e‰L ÛÒB ¯·c BLÈ ÔBL‡¯‰ הראשון מהדבר »ƒ∆¿»»»∆«¬∆ƒ∆

C¯Úa ‡lL.והשוואה יחס כל ללא שיעור, ‰LecÁלאין e‰ÊÂ ∆…¿∆∆¿∆«ƒ
‰המיוחד  ˙„B·Úa‰·eLz'לתושיה ב'כפלים עבודה נקראת היא ,שלכן «¬««¿»

‰¯LÈ ‰„B·Ú ‡È‰L ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÛÒBL בדרך ∆»«¬«««ƒƒ∆ƒ¬»¿»»
כאשר  הולכים בה הרצוי הרגילה מהמסלול וסטייה טעות ∆¿ÔÙB‡aאין

"¯LÈ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ"c19, להתנהג אמור שהאדם כפי ¿»»»¡…ƒ∆»»»»»
בריאתו, לכוונת בהתאם Ô¯„Òkמלכתחילה ÔÈ„ÈÓz20,'ה עבודת ¿ƒƒ¿ƒ¿»

השניים, מבין הראשון הדבר שהיא המסודרת, בצורה «¿∆dLÈהקבועה
ÌÈNÚ ˙BB„fL ,‰·eLzŒÈÏÚa ÏL ˙ÙÒB ‰„B·Ú¬»∆∆∆«¬≈¿»∆¿«¬ƒ

˙BiÎÊk21, בוודאי שהרי מלכתחילה הרצוי הסדר איננה שאמנם עבודה ƒ¿À
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eb'ח jl jl

ּכפּול"19מּוספין  ּדׁשּבּתא "עסקא ענין (ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

והינּו, ּכפּול). הּוא ׁשּבת מּוסף ׁשּקרּבן ְְְְִֶַַַָָָָּכפׁשּוטֹו,

הּנעׂשֹות  זכּיֹות ּגם יׁשנן סתם, הּזכּיֹות על ְְְְֲֶֶַַַַַָָָֻֻׁשּנֹוסף

נעלֹות  הן אּלּו ׁשּזכּיֹות הּזדֹונֹות, הּפּו ְְְֲִֵֵֵֶַַַֻעלֿידי

ּבער רּבֹותינּו22ׁשּלא ׁשאמרּו מה ּגם וזהּו . ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

צּדיקים 23ז"ל  עֹומדים, ׁשּבעליּֿתׁשּובה ּבמקֹום ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּגירסא  ועֹוד עֹומדים, אינם מקֹום 24ּגמּורים ְְְְִִִֵָָָ

ּגמּורים  צּדיקים אין עֹומדין, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבעליּֿתׁשּובה

הרי  הראׁשֹונה הּגירסא ׁשּלפי ּבֹו, לעמד ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹיכֹולים

ער לפי הּוא ּבעליּֿתׁשּובה ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶַַָהחּדּוׁש

ׁשם  עֹומדים הּצּדיקים ׁשאין אּלא ְִִִִִֵֶֶַַַַָָהּצּדיקים,

הּגירסא  לפי מהֿׁשאיןּֿכן ּבכּמּות), ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ(ּכפלים

אחר  ּבסּוג הּוא הּבעלּֿתׁשּובה הרי ְְְֲִֵֵַַַַַָָהּׁשנּיה

אין  ּגמּורים צּדיקים ׁשּלכן ,ּבער ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹלגמרי

ׁשם  לעמד ּדרּגת 25יכֹולים ׁשאפילּו ּדהינּו , ְְְְֲֲִִֶַַַַָֹ

ּבהלכֹות  הרמּב''ם ּכתב זה ׁשעל ׁשּלהם, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּיכֹולת

ּגם 26ּתׁשּובה  הרי כּו', נתּונה" אדם לכל "רׁשּות ְְְְֲֵַָָָָָ

ּבעליּֿתׁשּובה, לדרּגת להּגיע יכֹולים אין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּבזה

ׁשּמׁשיח  מה ולכן ּכלל. ּבערּכם זה ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכיון

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא לאתבא צּדיקים 27עתיד ׁשּגם , ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּלא  (אף הּתׁשּובה מעלת להם ּתהיה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹּגמּורים

חדּוׁש זה הרי וכּו'), הּירידה אצלם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָהיתה

אפילּו זה אין ׁשּמּצד ֿעצמם ּכיון יחּדׁש, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמׁשיח 

הּצּדיקים. ִִִֶַַּביכֹולת

e‰ÊÂ אֹופּני ׁשני על ּדקאי ּגֹו', "ֿלל" ¿∆ְְְֵֵֵֶַַָ

 ֿ ּומּלמעלה ּדמּלמּטהֿלמעלה ְְְְְְֲִִַַַָָָָָהעבֹודה

ׁשּגם  הּתׁשּובה, עבֹודת הקּדמת ועלֿידי ְְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָלמּטה,

ּכּנ"ל, "ֿלל" ּכפּולֹות אֹותּיֹות ּבענין נרמז ְְְְְִִִֶֶַַַָזה
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ואילך.22) 110 ע' חי"ז לקו"ש ואילך. 184 ע' חי "ז לקו"ש פ"ז. תניא ב.23)ראה לד, פ"ז 24)ברכות תשובה הל' רמב"ם

בגליון. מכת"י שם ברכות סופרים דקדוקי וראה ערה).25)ה"ד. ע' מלוקט (סה"מ ס"ד תשל"ח רבים מים ד"ה גם ראה

.29 הערה 240 ע' ח"ט ב.27)רפ"ה.26)לקו"ש קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שם א. מה, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עבירות  'זדונות', והופכים תשובה עושים כאשר אבל לחטוא אין שמלכתחילה

ביחס  שיעור, לאין נעלה מיוחד, חידוש בכך יש ל'זכיות' במזיד, שנעשו

הישרה, בדרך כהוספה ÔÈÙÒeÓ19לעבודה שבאים מוסף קרבנות כמו »ƒ
ה'תמידין' על מיוחד ÏeÙk"וחידוש ‡zaLc ‡˜ÒÚ" ÔÈÚ e‰fL)∆∆ƒ¿«ƒ¿»¿««»»

במדרש  Ôa¯wLהאמור ,BËeLÙkƒ¿∆»¿«
,ÏeÙk ‡e‰ ˙aL ÛÒeÓ שני »«»»

שהוא  התמיד מקרבן כפול כבשים,

אחד  ÏÚכבש ÛÒBpL ,eÈ‰Â .(¿«¿∆»«
,Ì˙Ò ˙BiÎf‰ עבודת שהיא «¿À¿»

BiÎÊ˙הצדיקים, Ìb ÔLÈ שיש ∆¿»«¿À
'זכיות' לגבי מיוחד ויתרון חידוש בהם

‰סתם  È„ÈŒÏÚ ˙BNÚp‰Cet ««¬«¿≈ƒ
el‡ ˙BiÎfL ,˙BB„f‰ של «¿∆¿À≈
'זכיות' להיות שהפכו ≈‰Ô'זדונות'

C¯Úa ‡lL ˙BÏÚ22 לגבי «¬∆…¿∆∆
סתם. 'זכיות' של המעלה

Ìb e‰ÊÂשל הפנימי Ó‰התוכן ¿∆««
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L23 בגמרא ∆»¿«≈«

‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa¿»∆«¬≈¿»
ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
‡Ò¯Èb „BÚÂ ,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‡24 ≈»¿ƒ¿ƒ¿»

‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Ó»∆«¬≈¿»
ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡ ,ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ≈«ƒƒ¿ƒ
ÈÙlL ,Ba „ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ«¬…∆¿ƒ

‰BL‡¯‰ ‡Ò¯Èb‰ צדיקים' «ƒ¿»»ƒ»
עומדים', אינם ‰LecÁגמורים È¯‰¬≈«ƒ

ÈÙÏ ‡e‰ ‰·eLzŒÈÏÚa ÏL∆«¬≈¿»¿ƒ
,ÌÈ˜Ècv‰ C¯Ú ביניהם יש כלומר, ∆∆««ƒƒ

בין  להשוואה מקום ויש כלשהו יחס

תשובה לבעלי ÔÈ‡Lצדיקים ‡l‡∆»∆≈
ÌL ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ˜Ècv‰ ויתרון) ««ƒƒ¿ƒ»

הוא  צדיקים על תשובה בעלי של זה

למעלה  enÎa˙של בדומה ÌÈÏÙkƒ¿«ƒ¿«
אבל  ויתרון מעלה בכך יש שבוודאי

להשוות  מה יש ועדיין יחסי יתרון זהו

והשניים), האחד ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óבין
‰iM‰ ‡Ò¯Èb‰ ÈÙÏ צדיקים 'אין ¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»

בו', לעמוד יכולים ≈¬‰¯Èגמורים
‰·eLzŒÏÚa‰ לא מהצדיק נעלה «««¿»

אלא  בכמות C¯Úa,רק ‡lL È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ‚eÒa ‡e‰ יחס כל ללא ¿«≈¿«¿≈∆…¿∆∆
ÌLוהשוואה „ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÎlL25, ∆»≈«ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ«¬…»

,Ì‰lL ˙ÏBÎi‰ ˙b¯c eÏÈÙ‡L eÈ‰cהצדיקים Ê‰של ÏÚL ¿«¿∆¬ƒ«¿««¿∆∆»∆∆«∆
‰·eLz ˙BÎÏ‰a Ì''aÓ¯‰ ·˙k26"‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¯" »«»«¿«¿ƒ¿¿»¿¿»»»¿»

,'eÎ להיפך,היינו או בטוב לבחור האם חופשית בחירה יש אדם שלכל

‰Êa Ìb È¯‰ לאדם ומאפשר ביותר נעלה כוח שהוא הבחירה כוח עם ¬≈«»∆
ביותר, נעלה בטוב ≈‡ÔÈלבחור

ÌÈÏBÎÈ הצדיקים˙b¯„Ï ÚÈb‰Ï ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿«
‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈk ,‰·eLzŒÈÏÚa«¬≈¿»≈»∆≈∆

,ÏÏk Ìk¯Úa התשובה עבודת ¿∆¿»¿»
שיעור. לאין הצדיקים מעבודת נעלית

ÔÎÏÂ הערך וריחוק הפער בגלל ¿»≈
לעבודת  הצדיקים עבודת בין הגדול

תשובה, ÁÈLnLבעליֿ ‰Ó«∆»ƒ«
,„È˙Ú,הזוהר Ï‡˙·‡כדברי »ƒ¿«»»

‡z·eÈ˙a ‡i˜Ècˆ27, את להשיב «ƒ«»ƒ¿¿»
היינו בתשובה, »∆ÌbLהצדיקים

Ì‰Ï ‰È‰z ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒƒ¿∆»∆
‡lL Û‡) ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»«∆…
'eÎÂ ‰„È¯i‰ ÌÏˆ‡ ‰˙È‰»¿»∆¿»«¿ƒ»¿
שבעליֿתשובה  לכך הסיבה שהיא

נעלית  כך כל לעבודה להגיע ),יכולים
Le„Á ‰Ê È¯‰ מיוחדÁÈLnL ¬≈∆ƒ∆»ƒ«

LcÁÈ,הגלות בזמן כעת, קיים ואינו ¿«≈
ÌÓˆÚŒ„vnL ÔÂÈk החידוש ללא ≈»∆ƒ««¿»

כוחות  להם ויתן משיח שיחדש

זו, לעבודה ‡eÏÈÙמיוחדים ‰Ê ÔÈ‡≈∆¬ƒ
.ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏBÎÈaƒ∆««ƒƒ

"EÏŒCÏ" e‰ÊÂ על שמורה לשון ¿∆∆¿
הליכות È‡˜cשתי ,'Bb שמכווןÏÚ ¿»≈«

‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL של ¿≈«≈»¬»
לאלוקות  האדם התקרבות

‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓc כאשר ¿ƒ¿«»¿«¿»
האדם  מצד מלמטה, היא ההתחלה

,‰hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓe כאשר ƒ¿«¿»¿«»
מצד  מלמעלה, היא ההתחלה

‰˜Óc˙האלוקות, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»«
,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ההקדמה שהיא ¬««¿»

זו ל'הליכה' הראוייה »∆ÌbLוההכנה
‰Ê של באופן שהיא התשובה עבודת ∆

לתושיה' ÔÈÚa'כפליים ÊÓ¯ƒ¿»¿ƒ¿«
,Ï"pk "EÏŒCÏ" ˙BÏeÙk ˙Bi˙B‡ כפולה אות שהיא כ' שהאות ƒ¿∆¿««

כפול באופן לעבודה רומזת הכפולות) מנצפ"ך ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰(מאותיות
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ט g"nyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay

העבֹודֹות  ׁשּתי יחּוד ּפֹועלים ְְֲֲִִֵֵֶַָעלֿידיֿזה

וכּידּוע  ּומּלמּטהֿלמעלה, 28ּדמּלמעלהֿלמּטה ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָ

למּוד  הרי הּתׁשּובה, עבֹודת הקּדמת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָׁשעלֿידי

הּוא  טֹובים") ("מעׂשים המצֹות וקּיּום ְְֲִִִִַַַָהּתֹורה

לקּי ּבאים ועלֿידיֿזה מיּוחד. הּיעּוד ּבאֹופן ּום ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מה  וכן ֿ לבא, לעתיד ּבתֹוככם" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ"והתהּלכּתי

לפניֿזה  קֹוממּיּות",29ׁשּכתּוב אתכם ואֹול" ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

קֹומֹות  האֹופּנים 30ּבׁשּתי לׁשני רֹומז זה ׁשּגם , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

ּומּלמּטהֿלמעלה  .31ּדמּלמעלהֿלמּטה ְְְְְְְִִַַַַָָָָ

Ìi˜ÈÂמארצ ֿלל" הּפסּוק ּכפׁשּוטֹו ּבנּו ƒÀ«ְְְְִֵֶַַָָ

אׁשר  הארץ אל ,אבי ּומּבית ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּומּמֹולדּת

ׁשּיהיה  ועד ּבפׁשטּות, הּקדׁש לארץ ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאראּך",

האדמה" מׁשּפחֹות ּכל ּב לֹו32"ונברכּו לעׂשֹות , ְְְְְְֲֲִִַָָָָ

עבֹודת  עלֿידי ּובפרט ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיתּבר

הקהל', ּב'ׁשנת ּובפרט חּוצה, הּמעינֹות ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָהפצת

חדׁשה"33ׁשעלֿידיֿזה  ל"תֹורה 34זֹוכים ְְֲִֵֶֶַָָָ

ּדירה  יתּבר לֹו ועֹוׂשים וכּו', חדׁשה ְְְְְֲִִִִֵָָָָָּולׂשמחה

 ֿ ׁשד ּבמלכּות עֹולם ּד"לתּקן ּבאפן ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹּבתחּתֹונים

הּמלּוכה 35י" לה' והיתה ׁשּלמעלה 36, ּובאפן , ְְְְְְֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו והגּבלה, מדידה ּפרזֹות 37מּכל ְְְְְִִֶַָָָָָָ

זה  עם ּוביחד ירּוׁשלים, ל38ּתׁשב אהיה "אני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

אׁש" חֹומת אחד,39ּגֹו' ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני ׁשהם , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

הקהל  מצות אחד 40ּבדּוגמת לכל ׁשּי ׁשּזה , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ותחת  ּגפנֹו ּתחת הּיֹוׁשב מּיׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָואחד

את 41ּתאנתֹו "הקהל להיֹות צרי זה עם ויחד , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

והּטף" והּנׁשים האנׁשים ּגםּֿכן 42העם, ׁשהם , ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
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ועוד.28) זו. שנה המעלות שיר ד"ה ג. יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מטות לקו"ת יג.29)ראה כו, ב"ב 30)בחוקותי

א. ק, סנהדרין שם. מהרש"א ובחדא"ג א תרנג.31)עה, ע' הנ"ל שבהערה אוה"ת פפ"ט. 7 שבהערה בינה אמרי ראה

ג.32) יב, (לךֿלך) ובכ"מ.33)פרשתנו בתחילתו. קה"ת) (הוצאת בכש"ט נדפסה – דהבעש"ט אגה"ק ויק"ר 34)ראה ראה

ג. לך".35)פי"ג, נקוה כן כא.36)ב"ועל א, ח.37)עובדי' ב, תקס"ה 38)זכרי' אדה"ז במאמרי פזרונו צדקת סד"ה ראה

ועוד. ואילך. תתקצח ע' ט.39)ח"ב שם, המאמר.40)זכרי' שלפני בשיחות גם מיכה 41)ראה ה. ה, מ"א – הכתוב לשון

ד. יב.42)ד, לא, וילך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„eÁÈ ÌÈÏÚBtושילוב Œ‰ÏÚÓlÓcשל חיבור ˙B„B·Ú‰ ÈzL ¬ƒƒ¿≈»¬¿ƒ¿«¿»

,‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓe ‰hÓÏ העבודה לגבי הן באריכות לעיל כמבואר ¿«»ƒ¿«»¿«¿»
שהם  כפי האופנים שני את בהם שיש העבודה על השכר לגבי והן עצמה

יחד ומתאחדים החסידות Úe„iÎÂ28משתלבים È„ÈŒÏÚLבתורת ¿«»«∆«¿≈
È¯‰ ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ˙Óc˜‰«¿»«¬««¿»¬≈
˙BˆÓ‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÏƒ«»¿ƒ«ƒ¿
‡e‰ ("ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ")«¬ƒƒ

„ÁeÈÓ ÔÙB‡a במשנה אמרו ולכן ¿∆¿»
ומעשים  תשובה של אחת שעה 'יפה

כך  ואחר תחילה תשובה טובים',

ההכנה  ידי על כי טובים, מעשים

- התשובה עבודת של וההקדמה

וקיום  התורה לימוד הטובים, המעשים

טובים  מעשים להיות הופכים המצוות.

במיוחד, שני ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ומאירים ¿«¿≈∆
התשובה  ועבודת ההליכה אופני

„eÚi‰ Ìei˜Ï ÌÈ‡a»ƒ¿ƒ«ƒ
ÈzÎl‰˙‰Â" שתי שמשמעו לשון ¿ƒ¿««¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש של הליכות

"ÌÎÎB˙a,ישראל בני בתוך ¿¿∆
·e˙kL ‰Ó ÔÎÂ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿≈«∆»

‰ÊŒÈÙÏ29 פרשת פרשה, באותה ƒ¿≈∆
‡˙ÌÎבחוקותי, CÏB‡Â"»≈∆¿∆

˙BÓB˜ ÈzLa ,"˙eiÓÓB˜30, ¿ƒƒ¿≈
‰Ê ÌbL'קוממיות' הביטוי ∆«∆

קומות, שתי ÈLÏשמשמעו ÊÓB¯≈ƒ¿≈
ÌÈpÙB‡‰'הליכה' של »«ƒ

Œ‰hÓlÓe ‰hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓc¿ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ31.לעיל המבוארים ¿«¿»

˜eÒt‰ BËeLÙk ea Ìi˜ÈÂƒÀ«»ƒ¿«»
Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ"∆¿≈«¿¿ƒ«¿¿
¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ ,EÈ·‡ ˙ÈaÓeƒ≈»ƒ∆»»∆¬∆

,"j‡¯‡ הליכהL„w‰ ı¯‡Ï «¿∆»¿∆∆«…∆
‰È‰iL „ÚÂ ,˙eËLÙa קיום גם ¿«¿¿«∆ƒ¿∆

הכתובים  בהמשך ¿¿eÎ¯·Â"¿ƒהאמור
"‰Ó„‡‰ ˙BÁtLÓ Ïk Ea32, ¿»ƒ¿¿»¬»»

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈ƒ»
,ÌÈBzÁ˙a תחתון שאין התחתון העולם הגשמי, הזה שהעולם לפעול ¿«¿ƒ

השכינה להשראת ראוי מקום יהיה ממנו, בעולם Ë¯Ù·eלמטה הפעולה ƒ¿»

˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ התורה פנימיות החסידות, תורת של «¿≈¬«¬»«««¬»
,'Ï‰˜‰ ˙L'a Ë¯Ù·e ,‰ˆeÁ בה השמיטה שנת שלאחר השנה »ƒ¿»ƒ¿««¿≈

המקדש, לבית והטף' הנשים האנשים העם, את 'הקהל של המצוה קיימת

נאמר  בה תשמ"ח שנת זו, הקהל',המאמר ושנה 'שנת ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהיא
‰Ê33‰¯B˙"Ï ÌÈÎBÊ ∆ƒ¿»

"‰L„Á34 לעתידֿלבוא שתתגלה ¬»»
,'eÎÂ ‰L„Á ‰ÁÓNÏe¿ƒ¿»¬»»¿
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ÌÈNBÚÂ¿ƒƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBzÁ˙aלעיל ÔÙ‡aכאמור ¿«¿ƒ¿…∆
Œ„L ˙eÎÏÓa ÌÏBÚ Ôw˙Ï"cƒ¿«≈»¿«¿««

"È35‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ,36, ¿»¿»««¿»
הקדושֿברוךֿהוא  של שמלכותו כך

בגלוי היא ∆…¿ÔÙ‡·eבעולם
‰„È„Ó ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»¿ƒ»

a‚‰Â·e˙kL BÓÎe ,‰Ï37 ¿«¿»»¿∆»
זכריה חומות BÊ¯t˙בנבואת ללא ¿»

ÌÈÏLe¯È,מגבילות  ·Lz וכפירוש ≈≈¿»»ƒ
 ֿ שלעתיד הפסוק, על דוד' ה'מצודת

ללא  'פרזות', תהיה ירושלים לבוא

ומדה'. קצבה לה אין 'כאילו חומות,

מהגבלות  למעלה ÌÚהיינו „ÁÈ·e ,¿««ƒ
‰Ê38 נבואה באותה שנאמר כפי הרי ∆

È‡"הקדושֿברוךֿהואCÏ ‰È‰‡ ¬ƒ∆¿∆»
‡L"לירושלים  ˙ÓBÁ 'Bb39, «≈

לומר, 'רצה דוד', ה'מצודת וכפירוש

כי  האויב מפחד ידאגו לא זה כל ועם

חומה, מבלי והיא הואיל בה יבוא פן

כאילו  האויב מפני עליה אגן אני כי

לקרוב  שאין אש חומת סביבה יהיה

של Ì‰Lאליה' הזו המציאות ∆≈
מצד  אש' ו'חומת אחד מצד 'פרזות

של  חיבור היא ‰ÌÈÎÙשני, ÈL¿≈¬»ƒ
חומה והעדר ‡Á„,חומה ‡NBa¿≈∆»

Ï‰˜‰ ˙ÂˆÓ ˙Ó‚e„a40‰fL , ¿¿«ƒ¿««¿≈∆∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»¿∆»
BÙb ˙Áz ·LBi‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«≈«««¿

שלו  הפרטית »»¿Á˙Â˙הגפן
B˙‡z41,,שלו הפרטית BÈ‰Ï˙התאנה CÈ¯ˆ ‰Ê ÌÚ „ÁÈÂ ¿≈»¿««ƒ∆»ƒƒ¿

"Ûh‰Â ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰"42,,ביחד כולם «¿≈∆»»»¬»ƒ¿«»ƒ¿««
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