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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Ô˙ÈÂÏּבֹו ל ׂשחק  יצר ּת ּב'ל ּקּוטי 1זה  ּומ ּובא  , ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַָָָ

ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּפר ׁשתנּו ריׁש ְִִֵֵַַָָָָּתֹורה '

צדק '2הזה  ה 'צמח  ׁשּבחר  ה ּמאמרים  [אחד  ֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

מאמרים  אל ּפים  ׁשה ּדּיּוק 3מ ּתֹו ל ֹומר  ויׁש , ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

מאמר  ֿ ּפי על  ה ּוא  מאמרים  אל ּפים  ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָּדמס ּפר 

לע ֹולם 4רז"ל  ּתֹורה  קדמה  ׁשנה  ],5אל ּפים  ְְִַַַַָָָָָָָ

ׁשמיני  ּפר ׁשת  ר ּבה ' ּב'מדר ׁש ּבהמ ֹות 6ּדאיתא  , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

צ ּדיקים  ׁשל  קניג ֹון הם  ולויתן ה ּבר ) ְְְִִִִֵֶַַָָָ(ׁשֹור 

ּבסנּפיריו  ל ּבהמ ֹות  נֹותץ  ולויתן כ ּו', ֿ לבא  ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלעתיד 

ּתנינן  ּכ ולא  (ּומק ׁשה ) כ ּו'. ה ּכל 7ונֹוחר ֹו , ְְְְֲִֶַַַָֹֹ

ח ּוץ  ׁשֹוחטין ּולע ֹולם  ׁשֹוחטין ּוב ּכל  ְֲֲֲִִִַָֹׁשֹוחטין

ּכׁשרה  ה ּׁשחיטה  ׁשאין (והינּו, כ ּו' קציר  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמ ּמּגל 

ה ּבר  ׁשֹור  ׁשחיטת  ּתהיה  אי ֿ ּכן, ואם  ּומגרה , קציר  ּכמ ּגל  ׁשע ׂשּוי ּפג ּום  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבס ּכין

ּפג ּום  ס ּכין ּכמ ֹו ׁשהם  ה ּלויתן ּתצא ,8ּבסנּפירי מא ּתי ּתֹורה  חד ּוׁש עד  ,( ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ה ּבהמה  את  ה ּלויתן ׁשּיׁשח ֹוט  זֹו ׁשחיטה  אז יּתיר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשה ּקד ֹוׁש

ׁשֹור  עם  ּדלויתן זֹו קניגי ענין ּולהבין ֿ ּתֹורה ': ּב'ל ּקּוטי ּוממ ׁשי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבסנּפיריו.

ג ). (סעיף  ּכדלק ּמן וכ ּו', ְְְְִִַַָָה ּבר 

עם ÌÈc˜‰eב ) ּדלויתן זֹו קניגי ענין רק  נת ּבאר  ּכאן ֿ ּתֹורה ' ׁשּב'ל ּקּוטי ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

זה  ענין  א ה ּקניגי. ענין ּכלל ּות  נת ּבאר  לא  אבל  ה ּבר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשֹור 

 ל ֿ ויּתן ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּתֹולד ֹות  ּפר ׁשת  ח ּיים ' ּב'ת ֹורת  ּבאר ּוּכה  וגם 9מבאר  , ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ

ה ּמא ֹור ֹות ' 'ׁשני האמצעי 10ּבספר  מאדמ ֹו"ר  ׁשּזה ּו ה ּׁשער  על  אבל 11[ׁשּכת ּוב  , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשר ׁשמם  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשל  קצרים  מאמרים  הם  ה ּמאמרים , מ ּסגנֹון ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכּנראה 
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כו.1) קד, ואילך.2)תהלים א א.3)יח , אדר יד - יום" ד.4)"היום וישב  תנחומא ב . פ "ח , ב "ר ד. צ , תהלים מדרש ראה

א. מט , זח "ב  ש"פ 5)וש"נ. שיחת .(309 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת ס "ח  זו שנה ויקהל ש"פ  שיחת גם ראה

.(385 ע ' ח "ג תשמ "ו (התוועדויות תשמ "ו ג.6)בחוקותי  ב .7)פי "ג, טו, שם.8)חולין לויק "ר יפ "ת ד)9)ראה (קנג, פ "י 

ב . קסב , תולדות אוה"ת צוֿז. ע ' תקס "ב  סה"מ  גם וראה מאמרי10)ואילך. על הזקן אדמו"ר במאמרי  לאח "ז (נדפס  יו"ד ע '

ואילך). קמא ע ' באות 11)רז"ל אות שהם מאמרים כמה בו יש הרי  נשיאינו, רבותינו ע "י  ונדפס  הוגה לא זה  שספר ואף 

מדוייקים. הם זה שבספר המאמרים שאר שגם כולו, הכלל על למדים ומזה נשיאינו, רבותינו שבכתבי  המאמרים כמו

    
נפשי '): 'ברכי  (בפרק בתהלים Baנאמר  ˜ÁNÏ zˆÈ ‰Ê Ô˙ÈÂÏ1, ƒ¿»»∆»«¿»¿«∆
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ו        

האמצעי  קד ּוׁשת 12אדמ ֹו"ר  ּכב ֹוד  מ ּדברי (ּכּיד ּוע  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

אדמ ֹו"ר  ֿ וחמי אדמ ֹו"ר 13מ ֹורי ׁשּבמאמרי ְְְְְִִֵֶַַַַָ

מאמרים  האחד , סגנֹון. ס ּוגי ׁשל ׁשה  יׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי

ה ׁשני, ה ּזקן. ר ּבנּו ֿ ידי  על  ׁשּנאמר ּו ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָקצרים 

ה ּזקן, ר ּבנּו למאמרי והס ּבר  ּבא ּור  ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּתֹוספת 

ּבעצמ ֹו ׁשּכתב  מה  וה ׁשליׁשי, קצת . ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָּבאריכ ּות 

לג ּבי  ּבקיצ ּור  זה  הרי ׁשּלכן ּגד ֹולה ), ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבאריכ ּות 

ׁשם , ּומבאר  ח ּיים ']. ּב'ת ֹורת  ה ּדברים  ְְְֲִִִֵַַַָָָאריכ ּות 

ה ּׂשרים  ׁשע ֹוׂשים  ּכמ ֹו הצח ֹוק , ענין ְְְִִִֶֶַַַָׁשה ּוא 

כ ּו', ּבזה  זה  ללח ֹום  נמר  עם  ארי ְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשּיעמיד ּו

וינּצח ּנּו ה ּנמר  את  הארי  ׁשּיּכה   צ ֹור אין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבאמת 

את  מס ּבבים  הם  ה ּׂשרים  ׁשהרי , ּבהיפ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָא ֹו

ׁשּיּוכל  ּבׁשל ׁשלת  הארי את  ׁשא ֹוחזים  ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָה ּדבר ,

הארי  את  מ ּניחים  ּכ ֿ ואחר  עליו, לק ּום  ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָה ּנמר 

להרג ֹו ׁשע ֹומד  ּוכ ׁשר ֹואים  כ ּו', ה ּנמר  נגד  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָלעמ ֹוד 

ואם ֿ כ ּו', ה ּׁשל ׁשלת  ֿ ידי על  א ֹות ֹו מע ּכבים  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַאזי

א ּלא  אמ ּתי, אינֹו ּבזה  ה ּמע ׂשה  עקר  ּכל  ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכן,

עקר  ּכל  וגם  ּבלבד . ותענּוג  לצח ֹוק  ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָנע ׂשה 

מ ּצד  אמ ּתי ּתענּוג  אינֹו ּבזה  זה  ׁשּיּלחמ ּו ֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָה ּתענּוג 

וכ ּיֹוצא  ערב  מ ּקֹול  ה ּתענּוג  ּכמ ֹו הענין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָעצמ ּיּות 

ה ּוא  ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּבענין ה ּוא  ה ּתענּוג  א ּלא  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּבזה ,

מ ּצד  ּתענּוג  ּבֹו למצ ֹוא  ׁשּיּוכל  א ּלא  ְֲִִֵֶֶַַַָָׁשפל ,

ה ּתענּוג ה ׁשּפלת  ענין וה ּוא  ּבלבד , ְְְְְֲִִַַַַַַַָה ּׂשח ֹוק 

ּבּדברים  ה ּתענּוג  מציא ּות  להיֹות  ְְְְֲִִִִַַַַָָהעצמי

ֿ עצמם  ׁשּמּצד  א ה ּׁשפלים  ּכלל , ּתענּוג  אינם  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכל ּום , אינֹו ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ה ּׁשפל  ּבדבר  ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּדוקא 

ּבנֹוגע  ה ּוא  וכן העצמי. ה ּתענּוג  ּומת ּגּלה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָנמ ׁש

ֿ ידי  על  ה ּטֹוב  ּבּתק ּון העב ֹודה  ענין ְְְְֲִִִֵַַַָָָלכלל ּות 

לא ֿ מצ ֹות  ֿ ידי על  הרע  ּוביע ּור  ֿ ע ׂשה  ְְְֲִִִֵֵַַָֹמצ ֹות 

הענין, אמ ּתית  מ ּצד  אינֹו ּבזה  ׁשה ּתענּוג  ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָתע ׂשה ,
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 ֿ לא איסורי  על  מעבירה ההימנעות
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ז     

ׁשּנׁשּפל  והינּו הע ׂשּוי, ּתענּוג  רק  ה ּוא  ְְְֲִֶֶֶַַַַָָא ּלא 

זה  מענין להתע ּנג   ית ּבר ׁשּבעצמ ּות ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמה ּתענּוג 

כ ּו'.

ה ּקניגי ‡Óeג ) ּבענין ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ¿…»ְְְְִִִֵֵַַָ

קאי  ׁשּלויתן ה ּבר , ׁשֹור  עם  ְְְִִִֵֶַָָָָָָּדלויתן

ליחד  ּבר ּוחנּיּות , היא  ׁשעב ֹודתם  ה ּצּדיקים  ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָעל 

על  מעלתם  ׁשּגדלה  כ ּו', עליֹונים  ְְֲִִִֶֶַַָָָָיח ּודים 

ּבק ּיּום  ּבג ׁשמ ּיּות , היא  ׁשעב ֹודתם  ְְְֲִִִִִֶַַַָָה ּצּדיקים 

ּכמ ׁשל  ה ּוא  ׁשהיל ּוכם  לפי כ ּו', המע ׂשּיֹות  ְְְֲִִִִִֶַַַַָה ּמצ ֹות 

ֿ ידי  על  קצה ּו ועד  הע ֹולם  מקצה  ׁשּׁשט  ה ּים  ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָּדג 

אחת  ּבטיסה  ּבר ּוחנּיּות  היל ּוכם  ּכ ְְְִִִִַַַָָָָָסנּפיריו,

וזה ּו כ ּו'. מעלה  למעלה  ּומ ּגיעים  ְְְְִִִֶַַַָָע ֹולים 

ה ּבר , ׁשֹור  את  ה ּלויתן יׁשח ֹוט  ֿ לבא  ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלעתיד 

וזה ּו ׁשּלֹו, ה ּטיסה  ֿ ידי  על  א ֹות ֹו ׁשּיעלה  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָּפיר ּוׁש

ׁשּלֹו העל ּיה  עקר  ֿ ידם  ועל  ׁשּבהם  ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ"ּבסנּפיריו",

אדמ ֹו"ר  ׁשּמבאר  ּכפי יֹותר , ּובפרט ּיּות  ְְְְְִִִֵֵֶַָָוכ ּו'.

לעיל  ה ּנזּכר  ח ּיים ' ּב'ת ֹורת  ׁשענין 14האמצעי , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ֿ ידם  ׁשעל  הע ֹוף  ּכנפי ּכמ ֹו ה ּוא  ה ּלויתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָסנּפירי

ׁשה ּוא  ֿ ידי על  והינּו למעלה , הג ּבּה ּבאויר  ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָּפֹורח 

לעל ֹות , יג ּביּה ּבאחד  ואנה , אנה  ּבכנפיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמנדנד 

ּובנדנּוד  למ ּטה , האויר  לדח ֹות  למ ּטה  ירד  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּוב ׁשני

ׁשּׁשטים  ׁשּבּים  ה ּדגים  וכן מעט . מעט  יעלה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה 

יּדח  ּוב ׁשני להלאה , יׁשּוט  ּבאחד  סנּפירים , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני

וּיראה , אהבה  ענין ה ּוא  ּובעב ֹודה  כ ּו'. ְְְְֲֲִִַַַַָָָָלמ ּטה 

על ּיה  ּדהינּו, וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ּבחינת  ְְְֲִִֵֶַַָָָׁשהם 

כ ּו', ח ֹוצב ֹו ּבמק ֹור  ליּכלל  למעלה  ְְְְְְְִִִֵַַָָוהס ּתּלק ּות 
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כביכול , תענוג , הוא ברוך  לקדוש לגרום שאמור  דבר  אינם ‰e‡תעשה ‡l‡∆»

,ÈeNÚ‰ ‚eÚz ˜ מכך הקד עונג  לו  שיהיה כך  ועשה בחר  הוא ברוך  וש ««¬∆»
ÏtLpL eÈ‰Â ונמשך למטה מלמעלה B˙eÓˆÚaLירד  ‚eÚz‰Ó ¿«¿∆ƒ¿«≈««¬∆¿«¿

Ca˙È ברוך הקדוש אצל  קיים שהוא כפי  העליון  התענוג  בעצמו מכוח הוא ƒ¿»≈
'eÎ ‰Ê ÔÈÚÓ ‚pÚ˙‰Ï של ¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»∆

ֿ תעשה. לא ומצוות ֿ עשה מצוות

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Óe (‚¿…»¿ƒ≈»
BL ÌÚ Ô˙ÈÂÏc È‚Èw‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ

a‰, לעיל המובא במדרש הנזכר  «»
È‡˜ Ô˙ÈÂlL הכוונהÏÚ ∆ƒ¿»»»≈«

Ì˙„BÚL ÌÈ˜Ècv‰ העיקרית ««ƒƒ∆¬»»
ה' eiÁea˙,בעבודת ‡È‰ƒ¿»ƒ

'eÎ ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁÈÏ, ¿«≈ƒƒ∆¿ƒ
מדרגה  שההשפעה בחסידות מבואר 

האור  של  השתלשלות' ב'סדר  לדרגה

 ֿ ֿ ברוך  מהקדוש ונמשך  היורד  האלוקי 

שה'סוף' כך  היא למטה מלמעלה הוא

בחינה  כל  של  ה'חיצוני ' והחלק

הבאה, לדרגה ונמשך  יורד  ומדריגה

העליונה  בדרגה שנחשב ומה

בדרגה  פנימיות להיות הופך  חיצוניות,

השפעה  גם יש אך  ממנה, שלמטה

שהאור  כך  לדרגה מדרגה פנימית

לא  הוא לשניה אחת מדרגה הנמשך 

אלא  העליונה הדרגה של  החיצוניות

הפנימיות  בין  והחיבור  שלה, הפנימיות

הדרגה  של  לפנימיות אחת דרגה של 

ממשיך  (והוא 'יחוד ' נקרא האחרת

האור  מאשר  יותר  ונעלה יותר  רב אור 

בדרך  השתלשלות' ב'סדר  שנמשך 

ויכולת  כוח להם יש והצדיקים כלל )

יחודים' Ì˙ÏÚÓ'לייחד  ‰Ï„bL∆»¿»«¬»»
ה' את העובדים אלה צדיקים של 

‰ÌÈ˜Ècvברוחניות  ÏÚ«««ƒƒ
,˙eiÓL‚a ‡È‰ Ì˙„BÚL∆¬»»ƒ¿«¿ƒ
,'eÎ ˙BiNÚÓ‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿««¬ƒ

'לויתן ' נקראים הזו  הרוחנית ה' בעבודת שעוסקים ÈÙÏ¿ƒוצדיקים
ÌÎeÏÈ‰L למדריגה ממדריגה ‰Ìiועלייתם ‚c ÏLÓk ‡e‰' ה'לויתן ∆ƒ»ƒ¿«««»

ËML במהירות,ÂÈÈtÒ È„ÈŒÏÚ e‰ˆ˜ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ‰ˆ˜Ó ∆»ƒ¿≈»»¿«»≈«¿≈¿«ƒ»
ÌÎeÏÈ‰ Ck אלה צדיקים Áea‰ÒÈËaשל  ˙ei מהירה תנועה »ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓe ÌÈÏBÚ ˙Á‡ רבות דרגות ומתעלים ««ƒ«ƒƒ¿«¿»«¿»
אחת. בבת

e‰ÊÂ האמורים המדרש דברי  של  הפנימי  ËBÁLÈהתוכן  ‡ÏŒ„È˙ÚlL ¿∆∆∆»ƒ»…ƒ¿
B˙B‡ ‰ÏÚiL LeÈt ,a‰ BL ˙‡ Ô˙ÈÂl‰ יעלה ה'לויתן ' «ƒ¿»»∆«»≈∆«¬∆

הבר ' 'שור  את e‰ÊÂוירומם ,BlL ‰ÒÈh‰ È„ÈŒÏÚ הזו שהעליה «¿≈«ƒ»∆¿∆
תהיה  'שחיטה' ˜Úהנקראת Ì„ÈŒÏÚÂ Ì‰aL ,"ÂÈÈtÒa"ƒ¿«ƒ»∆»∆¿«»»ƒ«

BlL ‰iÏÚ‰ עצמו ה'לויתן ' eÎÂ'.של  »¬ƒ»∆¿
˙BÈ ˙eiËÙe של העליה את יותר  לבאר  ידי , על  האמורה ה'שחיטה' ƒ¿»ƒ≈

‡nLה'סנפירים', ÈÙk¿ƒ∆¿»≈
˙B˙'a ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡«¿»∆¿»ƒ¿«

ÏÈÚÏ kÊp‰ 'ÌÈiÁ14ÔÈÚL , «ƒ«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«
ÈÙk BÓk ‡e‰ Ô˙ÈÂl‰ ÈÈtÒ¿«ƒ≈«ƒ¿»»¿«¿≈

ÁBt Ì„ÈŒÏÚL ÛBÚ‰ העוף »∆«»»≈«
‰ÏÚÓÏ da‚‰ ÈÂ‡a,רב בגובה «¬ƒ«¿≈«¿«¿»

„„Ó ‡e‰L È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈∆¿«¿≈
‡Â‰מנפנף  ‰‡ ÂÈÙÎaƒ¿»»»∆»»»

שונים, אחד Á‡a„לכיוונים בכנף ¿∆»
˙BÏÚÏ dÈa‚È מנפנף כלפי העוף «¿ƒ««¬

hÓÏ‰מעלה, „È ÈLe העוף «≈ƒ≈≈¿«»
מטה מנפנף  ‰‡ÈÂכלפי  ˙BÁ„Ïƒ¿»¬ƒ

‰ÏÚÈ ‰Ê „e„e ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿∆«¬∆
ËÚÓ ËÚÓ.גבוה ויותר  יותר  לרחף ¿«¿«

ÌÈËML ÌiaL ÌÈ‚c‰ ÔÎÂ¿≈«»ƒ∆«»∆»ƒ
ממקום  במהירות ≈¿ÈLaƒלמקום ונעים

ËeLÈ „Á‡a ,ÌÈÈtÒ¿«ƒƒ¿∆»»
‰hÓÏ ÁcÈ ÈLe ,‰‡Ï‰Ï¿»¿»«≈ƒƒ«¿«»

'eÎ מתקדם הלויתן  אחד  בסנפיר 

כלפי  דוחף הוא השני  ובסנפיר  הלאה

הים. מי  בעומק טובע אינו  וכך  מטה

‰„BÚe שני של  המשמעות «¬»
בדג  הסנפירים ושני  בעוף הכנפים

פעולה  פועל  מהם אחד  כל  שכאמור 

לידי  באה שהיא כפי  אחר , בכיוון 

ה' בעבודת ‡‰‰ביטוי  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¬»
,‰‡iÂ שתי הן  ה' ויראת ה' אהבת ¿ƒ¿»

שונות  ÈÁa˙בנפש 'תנועות' Ì‰L∆≈¿ƒ«
,'BLÂ ‡Bˆ' על יחזקאל  בנבואת »»

נאמר  העליונה המרכבה מראה

[המלאכים  "והחיות יד ) א, (יחזקאל 

ושוב". רצוא הקודש"] "חיות הנקראים

ורצון  תשוקה בהם יש אחד  שמצד  היא הדברים של  הפנימית והמשמעות

לרדת  האלקית הכוונה בהם נרגשת שני  ומצד  ("רצוא") למעלה להתעלות

שילוב  יש מישראל , אחד  כל  של  ה' בעבודת גם וכך  ("שוב"), למטה ולהאיר 

השליחות  ומילוי  ("רצוא") הנפש כלות עד  באלקות לדבוק תשוקה של 

ושתי  גשמי , ובעולם גשמי  בגוף למטה שהיא כפי  הנשמה על  המוטלת

והיראה  האהבה בענין  משתקפות הללו  של eÈ‰c,ה'תנועות' התנועה ¿«¿
היא  e˜lzÒ‰Â˙אהבה ‰iÏÚ האדם נפש ÏÏkÈÏשל  ‰ÏÚÓÏ לדבוק ¬ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»ƒ»≈

האישית  המציאות איבוד  כדי  עד  eÎ',והתכללות בה' BˆBÁ B˜Óaƒ¿¿
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ח        

ּובחינת  ּגד ֹולה . ּות ׁשּוקה  ּבאהבה  ה 'רצ ֹוא ' ְְְְֲִֶֶַַָָָָָׁשּזה ּו

ׁשּמּצד  ה 'ּׁשֹוב ' ּבחינת  ׁשּזה ּו למ ּטה , ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָה ּירידה 

ׁשעקר  מה  מ ּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  כ ּו'. ּופחד  ְְִִִֶֶַַַַַַָָה ּיראה 

ולכן  ה ּסנּפירים , ֿ ידי על  היא  ה ּלויתן ׁשל  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהעל ּיה 

ה ּבר  ׁשֹור  את  ה ּלויתן יׁשח ֹוט  ֿ לבא  ְְִִִֶֶַַָָָָָֹלעתיד 

ּדוקא . ְְִִַַָָּבסנּפיריו

ֿ ּפי LÈÂד ) על  ּפרה , ּפר ׁשת  עם  זה  לק ּׁשר  ¿≈ְִִֵֶַַַָָָָ

ּפר ׁשת  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ְְִֵַַָָָָֹהמבאר 

ּבּה15ח ּוקת  ׁשּנאמר  אד ּומה  ּפרה  זאת 16ּבענין ְְֱֲִֶֶַַַָָָָֹ

אד ּומה  ּפרה  ׁשּמצות  לפי ׁשּזה ּו ה ּתֹורה , ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָח ּוקת 

ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ענין ּכלל ּות  ּכי ה ּתֹורה , ּכלל ּות  ְְְְִִִִַַַָָָהיא 

ּומדרגה  ה ּבחינה  לאדם  נמ ׁש ֿ ידיֿזה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשעל 

יצירה ' ּב'ספר  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו וׁשֹוב ', 17ּד'רצ ֹוא  ְְְְִֵֶֶָָָָ

ענין  ה ּוא  "ל ּב "רץ  לאחד ", ׁשּוב  ל ּב רץ  ְְְְִִִִֶַָָָ"אם 

הא ׁש יס ֹוד  ּבחינת  ׁשּזה ּו כ ּו', ּבאהבה  ְְְֲִֵֶֶַַָָָָה 'רצ ֹוא '

יראה  ּבחינת  לאחד ", "ׁשּוב  ּכ ֿ ואחר  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּלב ,

ּבאים  ולזה  ה ּמים . יס ֹוד  ּבחינת  ׁשּזה ּו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָּוביט ּול ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמצ ֹות , ק ּיּום  ֿ ידי א ׁש18על  מימינֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָ

ּדת ", "א ׁש וגם  מים , ּבחינת  ה ּוא  "ימינֹו" ְְְִִִֵַַַָָּדת ,

יבא  ֿ זה  ֿ ידי ועל  א ּלּו, ּבחינֹות  מ ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּכל ּולים 

א ׁש ּבחינת  ׁשהם  וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  לבחינת  ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם 

ה ּוסד ּו זה  ּדבר  ׁשעל  ה ּתֹורה , ּכלל ּות  ׁשהן ְְִֵֶֶֶַַַָָָָּומים ,

ׁשה ּוא  אד ּומה , ּפרה  מצות  ענין וזה ּו ה ּמצ ֹות . ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּכל 

ענין  ה ּוא  ה 'רצ ֹוא ' וׁשֹוב ', ּד'רצ ֹוא  הענין ְְְְִִַָָָָָָָּכלל ּות 

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

ּבמצות  נאמר  ולכן ּכלי". אל  ח ּיים  מים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעליו

ועל ֿ ה ּתֹורה ". ח ּוקת  "זאת  ּדוקא  אד ּומה  ְְֲַַַַָָָָָֹּפרה 

המבאר   רז"ל 19ּדר מאמר  ׂשיחתן 20ּבענין יפה  ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ּבּתי  עבדי ּבנים ,21ׁשל  ׁשל  מ ּתֹורתן אב ֹות  ( ְִִֵֵֶֶַָָָָָ

והר ּבה  ּבּתֹורה , ּכפ ּולה  אליעזר  ׁשל  ּפר ׁשה  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהרי
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ואילך.15) א חוקת.16)נו, בהערה.17)ר"פ  ריג ע ' תרנ"ט  סה"מ  וראה מ "ח . ב .18)פ "א לג, ברכה 19)ברכה לקו"ת ראה

ואילך. ב  קכז, שם אוה"ת ואילך. א קלה, שרה חיי  תו"ח  ואילך. לו ע ' ח "א תקס "ג הזקן אדמו"ר מאמרי  ד. ב "ר 20)צו,

מב . כד, שרה חיי  פירש"י  ח . שם.21)פ "ס , בב "ר הגירסא כ"ה

    
‰„Èi‰ ˙ÈÁe .‰ÏB„b ‰˜eL˙e ‰‰‡a '‡Bˆ'‰ e‰fL∆∆»»¿«¬»¿»¿»¿ƒ««¿ƒ»

‰hÓÏ,הזה בעולם הנשמה של  השליחות את ÈÁa˙למלא e‰fL ¿«»∆∆¿ƒ«
'eÎ „ÁÙe ‰‡i‰ „vnL 'BM'‰ אלא להתקרב לא לאדם שגורמים «∆ƒ««ƒ¿»««
להתרחק.

˜ÚL ‰Ó ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆ƒ«
Ô˙ÈÂl‰ ÏL ‰iÏÚ‰ הצדיקים »¬ƒ»∆«ƒ¿»»

כ  ברוחניות, ה' את מבואר העובדים

‰ÌÈÈtqלעיל , È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿«ƒƒ
האמורות, התנועות שתי  את הכוללים

יראה, וגם אהבה Œ„È˙ÚÏגם ÔÎÏÂ¿»≈∆»ƒ
BL ˙‡ Ô˙ÈÂl‰ ËBÁLÈ ‡Ï»…ƒ¿«ƒ¿»»∆

a‰ אותו וירומם אותו  ויעלה «»
.‡˜Âc ÂÈÈtÒaƒ¿«ƒ»«¿»

˙Lt ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈∆ƒ»»«
,‰t בנוסף זו  בשבת הנקראת »»

(כחלק  שמיני  פרשת השבוע לפרשת

של  זו  בתקופה פרשיות ארבע מקריאת

והחודש) פרה זכור , שקלים, – השנה

ÈËewÏ'a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿ƒ≈
˙˜eÁ ˙Lt '‰Bz15 הפרשה »»»««

פרה פרשת בתורה כתובה »¿ÔÈÚa¿ƒבה
da Ó‡pL ‰Óe„‡ ‰t16 »»¬»∆∆¡«»

,‰Bz‰ ˙˜eÁ ˙‡Ê זאת' ולא …««»
על  מדובר  שלכאורה אף הפרה' חוקת

מצוות  כל  על  ולא בלבד  אחת מצוה

t‰התורה, ˙ÂˆnL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿«»»
‰Óe„‡,אחת מצוה היותה עם ¬»

שלה ‰È‡למעשה התוכן  מצד  ƒ
˙eÏÏk Èk ,‰Bz‰ ˙eÏÏk¿»«»ƒ¿»

ÔÈÚ של הכללי  ‰Bˆn˙התוכן  ƒ¿««ƒ¿
CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈∆ƒ¿»
‰‚„Óe ‰ÈÁa‰ Ì„‡Ï»»»«¿ƒ»«¿≈»

,'BLÂ ‡Bˆ'c מבואר שענינה ¿»»
ÙÒ'aלעיל , e˙kL BÓk¿∆»¿≈∆

'‰ÈˆÈ17eL EaÏ ı Ì‡" ¿ƒ»ƒ»ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰ "EaÏ ı" ,"„Á‡Ï¿∆»»ƒ¿ƒ¿«
e‰fL ,'eÎ ‰‰‡a '‡Bˆ'‰»»¿«¬»∆∆

laL L‡‰ „BÒÈ ˙ÈÁa שבא ¿ƒ«¿»≈∆«≈
כאש, הבוער  וצמאון  תשוקה לידי 

,"„Á‡Ï eL" CkŒÁ‡Â¿««»¿∆»
e‰fL ,ÏeËÈe ‰‡È ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆

ÌÈn‰ „BÒÈ ˙ÈÁa והריחוק היראה ובעניננו , האש. את לכבות שטבעם ¿ƒ«¿««ƒ
והצמאון . התשוקה את המבטלת רתיעה 'רצוא'ÊÏÂ‰הם של  הדברים לשני  ¿»∆

e˙kLו 'שוב' BÓk ,˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a18 התורה על  »ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿¿∆»
,˙c L‡ BÈÓÈÓהדברים שני  נכללים ÈÁa˙ובכך  ‡e‰ "BÈÓÈ" ƒƒ≈»¿ƒ¿ƒ«

ÌÈÓ, ימין לצד  השייך  החסד  Ì‚Âקו  «ƒ¿«
ÌÈÏeÏkL ,"˙c L‡" ומים אש ≈»∆¿ƒ

el‡ ˙BÈÁa ÈzLÓ מסמלת האש ƒ¿≈¿ƒ≈
את  מסמלים והמים ה'רצוא', את

‰‡„Ìה'שוב', ‡È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»…»»»
'BLÂ ‡Bˆ' ˙ÈÁÏ בעבודת ƒ¿ƒ«»»

ÌÈÓeה', L‡ ˙ÈÁa Ì‰L∆≈¿ƒ«≈«ƒ
ויראה, eÏÏk˙אהבה Ô‰L∆≈¿»

‰Ê c ÏÚL ,‰Bz‰ רצוא' של  «»∆«»»∆
‰Bˆn˙.ושוב' Ïk e„Òe‰¿»«ƒ¿

,‰Óe„‡ ‰t ˙ÂˆÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿«»»¬»
ונאמר  התורה כל  את כוללת היא ולכן 

התורה', חוקת 'זאת התוכן e‰L‡בה ∆
אדומה  פרה ‰ÔÈÚשל  ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

'‡Bˆ'‰ ,'BLÂ ‡Bˆ'c¿»»»»
האש  בענין  ביטוי  לידי  בא שכאמור 

וצמאון ) ÙN˙(אהבה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿≈«
'BM'‰Â ,Ù‡Ï ‰t‰ שכאמור «»»¿≈∆¿«

(יראה  המים בענין  ביטוי  לידי  בא

ÔÈÚוביטול ) ‡e‰ בתורה האמור  ƒ¿«
אדומה פרה עשיית אופן  »«¿"Ô˙Âלגבי 

ÂÈÏÚ הפרה אפר  ÌÈiÁעל  ÌÈÓ »»«ƒ«ƒ
˙ÂˆÓa Ó‡ ÔÎÏÂ ."ÈÏk Ï‡∆∆ƒ¿»≈∆¡«¿ƒ¿«
˙‡Ê" ‡˜Âc ‰Óe„‡ ‰t»»¬»«¿»…

"‰Bz‰ ˙˜eÁ מצוה היא אמנם כי  ««»
מצוות  של  התוכן  בה נרמז  אבל  אחת,

התורה.

‡Ó‰ CcŒÏÚÂ19 בחסידות ¿«∆∆«¿…»
ÔÈÚa של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

Ï"Ê Ó‡Ó20‰ÙÈ עדיפה «¬«««»»
יותר  ÏLדיבורם Ô˙ÁÈNוחשובה ƒ»»∆

Èza) È„Ú21˙B‡ עבדי ) «¿≈»≈»
ויעקב יצחק אברהם ««Ô˙BzÓƒהאבות

ÌÈa ÏL,האבות בני  ישראל  בני  ∆»ƒ
ÊÚÈÏ‡ ÏL ‰Lt È‰L עבד ∆¬≈»»»∆¡ƒ∆∆

להיות  רבקה את להביא שהלך  אברהם

אבינו  יצחק של  «¿ÏeÙk‰אשתו 
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ט     

לפי  ׁשּזה ּו ּברמיזה , א ּלא  נּתנּו לא  ּתֹורה  ְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹּגּופי

יצחק  נׂשּואי (ּבענין אליעזר  ׁשל  ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּפר ׁשה 

מ "ה , ל ׁשם  ּב"ן ׁשם  התח ּבר ּות  ענין ה ּוא  ְְְְְְִִִֵֵַַַַָורבקה )

ֿ ּפה , ׁשּבעל  ות ֹורה  ׁשּבכתב  ּתֹורה  ענין ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזה ּו

מצוה  ּובכל  ּוב "ן, ֿ מ "ה  ּד הח ּבּור  ּכלל ּות  ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשּזה ּו

ה ּוא  זֹו ׁשּבמצוה  ׁשה ּיח ּוד  ּפרט ,  ּבדר ְְְְִִֶֶֶֶַָָה ּוא 

אד ּומה  ּפרה  ּבענין ּגם  ה ּוא  וכן ּפרטית . ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבחינה 

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּתֹורה ", ח ּוקת  "זאת  נאמר  ְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעליה 

ה 'רצ ֹוא ' ח ּבּור  ּכלל ּות  נע ׂשה  ח ּיים , ּומים  ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאפר 

הרי  מצוה  ּובכל  ה ּתֹורה , ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָוה 'ּׁשֹוב ',

ּפרטית . ּבבחינה  ְְִִִֶָָזה 

ּבפר ׁשתנּוCÈLÓÓeה ) ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי 22לבאר  «¿ƒְְְִֵֵֵָָָָָ

ה ּבר  ׁשֹור  ל ׁשחיטת  ְְִִֵַַַָּבנֹוגע 

ׁשאף  ה ּלויתן, ׁשל  ּבסנּפיריו ֿ לבא  ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלעתיד 

מחמת  היא  ּגמ ּורה  ּפג ּומה  זֹו ׁשחיטה  ְְְְֲִִֶַַַָָָׁשּכה ּיֹום 

כ ּו' ּכן 23ההפסק  להיֹות  צרי ֿ לבא  לעתיד  אבל  , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשֹור  על ּיֹות  ּבחינת  היא  זֹו ׁשחיטה  ענין ּכי ְְְְֲִִִִִִַַַָָּדוקא ,

ה ּמעלה ּו לויתן ֿ ידי על  מעלה  למעלה  ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָה ּבר 

ּבינּתים , הפסק  להיֹות  צרי ולכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבסנּפיריו,

אחת , ּבבת  העל ּיֹות  ּכל  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהרי

להיֹות  אפ ׁשר  ואי כ ּו', היכל ֹות  ּכּמה  ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכּנֹודע 

הפסק  להיֹות  צרי א ּלא  אחת , ּבפעם  העל ּיֹות  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש יּתיר  ולכן להיכל , היכל  ְְִֵֵֵֵַַָָָָָּבין

זֹו. ְִָּפגימה 

‰p‰Âֿ ׁשּלעתיד ה ּטעם  נת ּבאר  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הפסק  ׁשל  ּבא ֹופן ּדוקא  להיֹות  צרי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹלבא 

"ויּתןֿ ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  אמנם , לעיל . ּכּנזּכר  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָכ ּו',

אין  ּׁשעכ ׁשו ה ּטעם  מבאר  ח ּיים ' ׁשּב'ת ֹורת  " ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָל

ּדה ּנה  ּבזה , והענין ּפגּום . ּבס ּכין ּכׁשרה  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָה ּׁשחיטה 

ׁשענין  ׁשם , ח ּיים ' מ 'ּתֹורת  ג ) (סעיף  לעיל  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָנת ּבאר 

ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ה ּלויתן סנּפירי ֿ ידי על  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעל ּיה 
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ד.22) 23.12)שם, הערה הנ"ל במכתב  בזה השקו"ט  ראה

    
‰Bza של ומעשיו  הליכתו  סיפור  את שרה) חיי  (בפרשת מספרת התורה «»

בסיפור  נוספת פעם נכפלים והדברים ההתרחשויות בתיאור  אחת פעם אליעזר 

פרטים, לפרטי  מסופר  והכל  רבקה של  משפחתה לבני  אליעזר  ≈¿»¿a‰Â‰דברי 
‰Bz ÈÙebבתורה ויסודיות עיקריות ezהלכות ‡Ï שבכתב בתורה ≈»…ƒ¿

e‰fL ,‰ÊÈÓa ‡l‡ לכך הטעם ∆»ƒ¿ƒ»∆∆
חשובה  אכן  אבות עבדי  של  ששיחתן 

הוא בנים של  LtL‰מתורתן  ÈÙÏ¿ƒ∆»»»
È‡eN ÔÈÚa) ÊÚÈÏ‡ ÏL∆¡ƒ∆∆¿ƒ¿«ƒ≈
ÔÈÚ ‡e‰ (‰˜Â ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«
ÌLÏ Ô"a ÌL ˙eaÁ˙‰ƒ¿«¿≈«¿≈

,‰"Ó במילוי כתוב הוי ' שם כאשר  «
וא"ו , ה"א, יו "ד , היינו  אל "ף, אותיות

הללו  האותיות של  הגימטרייא ה"א

כתוב  הוי ' שם וכאשר  ,(45) מ"ה  היא

ה"ה, יו "ד , היינו  ה"א, אותיות במילוי 

האותיות  של  הגימטרייא ה"ה ו "ו ,

בקבלה  ומבואר  .(52) ב"ן  היא הללו 

וקיום  התורה לימוד  ידי  שעל  וחסידות

וחיבור  'יחוד ' פועלים המצוות

וענין  וב"ן , מ"ה של  פנימית) (השפעה

(האיש, מ"ה שם חיבור  הוא הנישואין 

(האשה, ב"ן  שם עם המשפיע)

ÔÈÚהמקבל ) e‰fL של החיבור  ∆∆ƒ¿«
˙ÎaL ‰Bz המשפיע ה מקור  »∆ƒ¿»

‰tŒÏÚaL ‰B˙Â, המקבלe‰fL ¿»∆¿«∆∆∆
הוא  בתורה שהוא כפי  ביניהם החיבור 

,Ô"e ‰"Óc eaÁ‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ¿««
‰ÂˆÓ ÏÎe זה חיבור  ‰e‡פרטית ¿»ƒ¿»

„eÁi‰L ,Ët C„a ההשפעה ¿∆∆¿»∆«ƒ
לדרגה  מדרגה «¿ÂˆÓaL∆¿ƒ‰הפנימית

.˙ÈËt ‰ÈÁa ‡e‰ BÊ¿ƒ»¿»ƒ
‰t ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«»»
˙‡Ê" Ó‡ ‰ÈÏÚL ‰Óe„‡¬»∆»∆»∆¡«…
È„ÈŒÏÚL ,"‰Bz‰ ˙˜eÁ««»∆«¿≈

Ù‡‰,ורצוא אהבה האש, בחינת »≈∆
ÌÈiÁ ÌÈÓe,ושוב NÚ‰יראה «ƒ«ƒ«¬∆

'‡Bˆ'‰ eaÁ ˙eÏÏk¿»ƒ»»
˙eÏÏk e‰fL ,'BM'‰Â¿«∆∆¿»

È‰ ‰ÂˆÓ ÏÎe ,‰Bz‰ חיבור «»¿»ƒ¿»¬≈
.˙ÈËt ‰ÈÁa ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ

ÈËewÏ'a ‡Ï CÈLÓÓe (‰«¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
e˙LÙa '‰Bz22 שמיני פרשת »¿»»»≈

ÏL ÂÈÈtÒa ‡ÏŒ„È˙ÚÏ a‰ BL ˙ËÈÁLÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ««»∆»ƒ»…ƒ¿«ƒ»∆
ÌBi‰kL Û‡L ,Ô˙ÈÂl‰ המשיח ביאת לפני  הזה, BÊבזמן  ‰ËÈÁL «ƒ¿»»∆«∆¿«¿ƒ»

'eÎ ˜ÒÙ‰‰ ˙ÓÁÓ ‡È‰ ‰eÓb ‰Óe‚t23, הדברים אחד  שהוא ¿»¿»ƒ«¬««∆¿≈
בבת  בה לשחוט שאפשר  חלקה בסכין  להיות שצריכה השחיטה את הפוסלים

את  לעשות שמחייבת ו 'שיניים' 'פגימות' עם בסכין  ולא הפסק, בלי  אחת

באכילה, אסורה כזו  בצורה שנשחטה ובהמה בהפסקות, «¬‡Ïהשחיטה
Ôk ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…»ƒƒ¿≈

,‡˜Âc דוקא להיות צריכה השחיטה «¿»
כזו  BÊבצורה  ‰ËÈÁL ÔÈÚ Èkƒƒ¿«¿ƒ»

שחיטה  איננה זו  במדרש, מדובר  עליה

אלא  BiÏÚ˙כפשוטה ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¬ƒ
ÏÚÓÏ‰התעלות  a‰ BL«»¿«¿»
‰ÏÚÓ גבוהות רוחניות לדרגות «¿»

‰e‰ÏÚnביותר  Ô˙ÈÂÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»««¬≈
CÈˆ ÔÎÏÂ ,ÂÈÈtÒa˙BÈ‰Ï ƒ¿«ƒ»¿»≈»ƒƒ¿

ÌÈzÈa ˜ÒÙ‰ לא וה'שחיטה' ∆¿≈≈¿«ƒ
בהדרגה  אלא אחת בבת להיות יכולה

הפסקות, עם ‡ŒÈובשלבים È‰L∆¬≈ƒ
˙BiÏÚ‰ Ïk ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿»»¬ƒ

LiL Ú„Bpk ,˙Á‡ ˙a למעלה ¿««««»∆≈
˙BÏÎÈ‰ ‰nk מזה למעלה זה «»≈»

Ïk ˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡Â ,'eÎ¿ƒ∆¿»ƒ¿»
˙BiÏÚ‰ ביותר הגבוהות הדרגות עד  »¬ƒ

CÈˆ ‡l‡ ,˙Á‡ ÌÚÙa¿««««∆»»ƒ
ÏÎÈ‰ ÔÈa ˜ÒÙ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿≈≈≈»

ÔÎÏÂ ,ÏÎÈ‰Ï לבוא ÈzÈלעתיד  ¿≈»¿»≈«ƒ
BÊ ‰ÓÈ‚t ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»¿ƒ»
וההתעלות  ה'שחיטה' את לאפשר  כדי 

האמורה.

‡a˙ '‰Bz ÈËewÏ'a ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ≈»ƒ¿»≈
CÈˆ ‡ÏŒ„È˙ÚlL ÌÚh‰«««∆∆»ƒ»…»ƒ
ÏL ÔÙB‡a ‡˜Âc ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»¿∆∆

ÏÈÚÏ kÊpk ,'eÎ ˜ÒÙ‰ בקטע ∆¿≈«ƒ¿»¿≈
ÏÈÁ˙n‰Œea„aהקודם. ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ««¿ƒ

בפסוק  הפותח ¿∆EÏŒÔzÈÂ"¿ƒ"במאמר 
'ÌÈiÁ ˙B˙'aL על מדובר  לא ∆¿««ƒ

תהיה  ֿ לבוא שלעתיד  לכך  הסיבה

הפסקות, עם וההתעלות ה'שחיטה'

שם  האמצעי ‡Óאלא אדמו "ר  ¿»≈
‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ÂLÎÚM ÌÚh‰«««∆«¿»≈«¿ƒ»

,Ìe‚t ÔÈkÒa ‰Lk ממשיך כפי  ¿≈»¿«ƒ»
ומפרט.

‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
˙Bz'Ó (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒƒ«

Ô˙ÈÂl‰ ÈÈtÒ È„ÈŒÏÚ ‰iÏÚ‰ ÔÈÚL ,ÌL 'ÌÈiÁ אחד שכל  «ƒ»∆ƒ¿«»¬ƒ»«¿≈¿«ƒ≈«ƒ¿»»
אחר , לכיוון  ב'תנועה' הוא BLÂ',מהם ‡Bˆ' ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆»»
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י        

ּוממ ׁשי כ ּו'. וירידה  על ּיה  וׁשֹוב ', ְֲִִִִַָָָָ'רצ ֹוא 

ה ּמצ ֹות 24לבאר  ק ּיּום  עקר  ׁשּכל  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  , ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּדוקא  וׁשֹוב ' 'רצ ֹוא  ּבבחינת  ויראה , ּבאהבה  ְְְְְֲִִִַַַָָָָָה ּוא 

ּפרה  מצות  ּבענין ד ) (סעיף  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ(ּוכמ ֹו

נקראת  ולכן וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ענין ׁשה ּוא  ְְְֲִִֵֵֶַָָָָאד ּומה ,

ה ּׁשחיטה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּתֹורה "), ְִִֵַַַָָָָ"ח ּוקת 

ּבפגימ ֹות  חריצין חריצין ׁשע ׂשּוי ּבס ּכין ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָּכׁשרה 

חלק  ּבס ּכין ּדוקא  א ּלא  וירידה , על ּיה  ּבהם  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁש

היא  ה ּכּונה  עקר  עכ ׁשו ּכי ּכלל , ּפגימה  ּבֹו ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאין

ּבס ּיּום  ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ורע  ט ֹוב  ּבין ּולהב ּדיל  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָלברר 

ג ֹו'), ה ּטה ֹור  ּובין ה ּטמא  ּבין להב ּדיל  ְְִֵֵֵֵַַַָָָָָּפר ׁשתנּו

ּבחיצ ֹונּיּות  ה ּטֹוב  מן לרע  יניקה  ּתהיה  ְְְִִִִִֶֶַַָָֹׁשּלא 

עץ  ּתער ֹוב ֹות  היה  ׁשּׁשם  ּוגב ּורה ' ּד'חסד  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָה ּכלים 

ּפג ּום , ּבס ּכין ל ׁשח ֹוט  אס ּור  ולכן ורע , ט ֹוב  ְְְִִֵַַַַָָָָָה ּדעת 

היא  ה ּכלים  התה ּוּות  ס ּבת  ׁשעקר  יד ּוע  ְִִִִִִֵֶַַַַַָּכי

וׁשֹוב ' 'רצ ֹוא  ּבחינת  והת ּפּׁשט ּות  ְְְְְְִִִֵַַַָָמהס ּתּלק ּות 

אחר  למ ּטה  ונח  מתי ּׁשב  ׁשהא ֹור  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדוקא ,

ועד  כ ּו', ּבכלי מ ּוג ּבל  להיֹות  יּוכל  ְְְְְְִִִִַַַַָההס ּתּלק ּות ,

ה ּׁשפע  יֹורד  ׁשּמהם  ה ּכלים  חיצ ֹונּיּות  ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַלבחינת 

יּוכל ּו החיצ ֹונים  ׁשּגם  עד  ּביֹותר , מ ּטה  ְְְִִֵֶַַַַַָָלמ ּטה 

ׁשּיׁש ה ּסּכין ּבפגימת  וד ּוגמת ֹו כ ּו'. יניקה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָלק ּבל 

יניקה  להיֹות  יכ ֹולה  ׁשּמּזה  וירידה , על ּיה  ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָּבּה

עכ ׁשו  ה ּוא  זה  וכל  כ ּו'. ק ׁשֹות  ּגב ּור ֹות  ְְְְִִֶַַָָָלבחינת 

לגמרי, הרע  ּבע ּור  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדוקא ,

לעתיד ֿ אבל  ּכּנ"ל . ה ּטֹוב , מן הב ּדלת ֹו רק  ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָא ּלא 

אעביר  ה ּטּומאה  ר ּוח  "את  ה ּיע ּוד  ׁשּיק ּוים  ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹלבא ,

הארץ " ּתהיה 25מן לא  ה 'ּׁשֹוב ' מ ּבחינת  ּגם  אזי , ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

כ ּו'. לחיצ ֹונים  ְִִִַָיניקה 

ּבב ‡Cו) ע ּיּון צרי ה ּדברים ,עדין א ּור  «ְְֲִִִִֵַַָָ

לא  ה ּׁשחיטה  ׁשענין מאחר  ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּדלכא ֹורה ,

ׁשּמּזה  ּכיון וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ׁשל  ּבא ֹופן להיֹות  ְְִִֵֶֶֶֶָָָָיכ ֹול 
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ואילך).24) א (קס , ב .25)פי "ט  יג, זכרי '

    
‰iÏÚ(רצוא)‰„ÈÈÂ(שוב)‡Ï CÈLÓÓe .'eÎ24'חיים ב'תורת ¬ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»≈

‰‡a‰שם, ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ˜Ú ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»ƒ«ƒ«ƒ¿¿«¬»
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓÎe) ‡˜Âc 'BLÂ ‡Bˆ' ˙ÈÁa ,‰‡ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»«¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈
‡Bˆ' ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Óe„‡ ‰t ˙ÂˆÓ ÔÈÚa („ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬»∆ƒ¿«»

,'BLÂ באש שנעשה האפר  חיבור  »
(שוב), המים עם ≈«¿ÔÎÏÂ(רצוא)

"‰Bz‰ ˙˜eÁ" ˙‡˜ כי ƒ¿≈««»
התורה  כל  כללות הוא ושוב' ),'רצוא

ÌB˜ÓŒÏkÓ סדר שזהו  למרות ƒ»»
הזה  בזמן  ה', בעבודת הרצוי  העבודה

ÔÈkÒa ‰Lk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ»¿≈»¿«ƒ
ÔÈˆÈÁ ÔÈˆÈÁ ÈeNÚL∆»¬ƒƒ¬ƒƒ
‰iÏÚ Ì‰a LiL ˙BÓÈ‚Ùaƒ¿ƒ∆≈»∆¬ƒ»
ÔÈkÒa ‡˜Âc ‡l‡ ,‰„ÈÈÂƒƒ»∆»«¿»¿«ƒ
,ÏÏk ‰ÓÈ‚t Ba ÔÈ‡L ˜ÏÁ»»∆≈¿ƒ»¿»

היא  לכך  ÂLÎÚוהסיבה Èk בזמן ƒ«¿»
‰ek‰הגלות  ˜Ú המטרה ƒ«««»»

ומצוות  בתורה העבודה של  והתכלית

BË ÔÈa ÏÈc‰Ïe Ï ‡È‰ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈
ÌeiÒa e˙kL BÓk) ÚÂ¿«¿∆»¿ƒ

e˙Lt שמיני ÏÈc‰Ïפרשת »»»≈¿«¿ƒ
,('B‚ B‰h‰ ÔÈe ‡Óh‰ ÔÈa≈«»≈≈«»
היא  לרע הטוב בין  ההפרדה וכוונת

‰˜ÈÈ ‰È‰z ‡lL חיות השפעת ∆…ƒ¿∆¿ƒ»
‰Bhושפע  ÔÓ ÚÏ»«ƒ«

„ÒÁ'c ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ«≈ƒ¿∆∆
˙BBÚz ‰È‰ ÌML '‰e‚e¿»∆»»»«¬

,ÚÂ BË ˙Úc‰ ıÚ מבואר ≈«««»»
יש  ומדריגה בחינה שבכל  בחסידות

ו 'חיצוניות' עצמו , הדבר  'פנימיות',

הזולת, אל  להתגלות השייך  שלו  החלק

העליונות  הספירות של  ב'כלים' גם וכך 

היא  הספירות של  והפעולה (וההתגלות

ב'כלים') המאירים 'אורות' של  בדרך 

הדעת  בעץ והרע הטוב של  והתערובת

הטוב, מקור  החסד , בספירת היתה

משתלשל  שממנה גבורה וספירת

הטוב  היפך  צמצומים בריבוי 

שם  בפנימיות, (לא הכלים בחיצוניות

וההבדלה  וההפרדה לרע) מקום אין 

יניקה  למנוע כדי  היא לרע טוב בין 

זו , בבחינה חיות ≈«¿ÔÎÏÂותוספת
˙ee‰˙‰ ˙aÒ ˜ÚL Úe„È Èk ,Ìe‚t ÔÈkÒa ËBÁLÏ eÒ‡»ƒ¿¿«ƒ»ƒ»«∆ƒ«ƒ«ƒ¿«

ÌÈÏk‰ והגבלה שבגלל מדידה בהם יש בכלים האורות של  ההתלבשות «≈ƒ
˙e˜lzÒ‰Ó ‡È‰ והתעלות וגילוי eËMt˙‰Â˙עליה ÈÁa˙הארה ƒ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¿ƒ«

‡Bˆ' הסתלקותBLÂ'התפשטות,‡˜Âc על הכלים שהתהוות היינו  »»«¿»
יחד  גם ה'תנועות' שתי  של  השילוב MÈ˙Óידי  B‡‰L È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ¿«≈

˙e˜lzÒ‰‰ Á‡ ‰hÓÏ ÁÂ¿»¿«»«««ƒ¿«¿
למטה  ומתפשט כשחוזר  והעליה,

˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ האורÈÏÎa Ïa‚eÓ «ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
) 'eÎ הוא האור  שכאשר  בעוד 

הרי  והסתלקות התעלות של  ב'תנועה'

בכלים), והגבלה ממדידה למעלה הוא

„ÚÂ כפי גדולה והגבלה למדידה ¿«
יורד  האור  כאשר  »ÈÁÏƒ¿ƒ˙שהוא

„BÈ Ì‰nL ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«≈ƒ∆≈∆≈
,˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ ÚÙM‰«∆«¿«»«»¿≈

ÌÈBˆÈÁ‰ ÌbL „Ú הכוחות «∆««ƒƒ
הקדושה  לגבול  ¿eÏÎeÈשמחוץ

'eÎ ‰˜ÈÈ Ïa˜Ï חיות והשפעת ¿«≈¿ƒ»
שעל B˙Ó‚e„Âמהאור . הבחינה של  ¿¿»

של  החיבור  הכלים, ענין  נעשה ידה

(שוב) והתפשטות (רצוא) הסתלקות

ÔÈkq‰ ˙ÓÈ‚Ùa מזה שכתוצאה ƒ¿ƒ«««ƒ
אלא  חלקה איננה daהסכין  LiL∆≈»

‰ÏBÎÈ ‰fnL ,‰„ÈÈÂ ‰iÏÚ¬ƒ»ƒƒ»∆ƒ∆¿»
˙Beb ˙ÈÁÏ ‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿

'eÎ ˙BL˜ של בעבודה צורך  ויש »
את  למנוע כדי  מהרע הטוב הבדלת

לעיל . כמבואר  הזו , היניקה

ÂLÎÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ הגלות בזמן  ¿»∆«¿»
˙BÈ‰Ï LÙ‡ŒÈ‡L ,‡˜Âc«¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿
˜ ‡l‡ ,ÈÓ‚Ï Ú‰ eÚaƒ»«¿«¿≈∆»«

B˙Ïc‰ והפרדתו,Bh‰ ÔÓ «¿»»ƒ«
,‡ÏŒ„È˙ÚÏ Ï‡ .Ï"pk««¬»∆»ƒ»…

„eÚi‰ ÌÈe˜iL על הנביאים של  ∆¿««ƒ
המשיח  ‰Óeh‡‰ימות Áe ˙‡"∆««¿»

"ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡25 תהיה ולא «¬ƒƒ»»∆
כלל , רע של  Ìbמציאות ÈÊ‡¬««

'BM'‰ ˙ÈÁaÓ האור כאשר  גם ƒ¿ƒ««
למטה, ו 'נח' ÈÈ˜‰יורד  ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ»

.'eÎ ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ
e‡a ÔeiÚ CÈˆ ÔÈ„Ú C‡ (Â«¬«ƒ»ƒƒ¿≈
Á‡Ó ,‰B‡ÎÏc ,ÌÈc‰«¿»ƒ¿ƒ¿»≈««

‰ËÈÁM‰ ÔÈÚL של וההתעלות ∆ƒ¿««¿ƒ»
ה'לויתן ' ידי  על  הבר ' 'Bˆ‡'שור  ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï…»ƒ¿¿∆∆»
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יי     

ּכיצד  ּכן, אם  כ ּו', החיצ ֹונים  יניקת  להיֹות  ְְְִִִִִֵֵַַַָיכ ֹולה 

'רצ ֹוא  ׁשל  ּבא ֹופן העב ֹודה  ּכלל ּות  להיֹות  ְְְְֲִֶֶָָָָָיכ ֹולה 

ה ּׁשחיטה  ענין ּבין החל ּוק  ּומה ּו ּדוקא , ְְְִִִֵַַַַַָָָוׁשֹוב '

ּבא ֹופן  הם  ׁשּלכא ֹורה  העב ֹודה , ְְְֲִִֵֶֶָָָָלכלל ּות 

ה 'רצ ֹוא  ׁשענין ל ֹומר  ואין לזה . זה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּסֹותרים 

ה ּוא  העב ֹודה  ּבכלל ּות  להיֹות  ׁשּצרי ְְֲִִִֶָָָָָוׁשֹוב '

לעב ֹודת  ּבנֹוגע  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  האדם , ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנפ ׁש

להיֹות  יכ ֹולה  אזי ה ּמת ּברר , ּבּדבר  ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָה ּבר ּורים 

ׁשהרי  וׁשֹוב ', 'רצ ֹוא  ׁשל  מענין החיצ ֹונים  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיניקת 

(ׁשהיא  אד ּומה  ׁשּבפרה  וּׁשֹוב ' ה 'רצ ֹוא  ְְֲִִֶֶַָָָָָָענין

ּכלל ּות  היא  ּכזה  ׁשּבא ֹופן ּכיון ה ּתֹורה , ְְְִֵֶֶֶַָָָָָּכלל ּות 

ּבנֹוגע  ּגם  ה ּוא  ּכּנ"ל ) ּומצ ֹות , ּדת ֹורה  ְְְֲִֵַַַַָָָהעב ֹודה 

כ ּו', ה ּבהמית  ׁשּבּנפ ׁש ה ּמתא ּוה  ּכח  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹלבר ּור 

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ׂשרפת 26ּכמבאר  ענין ׁשּזה ּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

כ ּו'. ה ּמת ּברר  ה ּדבר  ׁשּזה ּו ְִֵֶֶַַַָָָָָה ּפרה ,

‡ÏÂ ּבענין וית ּבֹוננּו ׁשּיע ּינּו להעיר , א ּלא  ּבאתי ¿…ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ

ּבא ֹופן  ה ּדברים , ל ּיׁשב  ויׁשּתּדל ּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָזה ,

כ ּו' ׁשּלֹו" ּבקב  ר ֹוצה  לא 27ׁש"אדם  אם  וגם  . ְְִֶֶֶַַָָֹ

ּבינּתים  ּתהיה  הרי הענין, מסקנת  לבר ּור  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיבא ּו

ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  החסיד ּות , ּבת ֹורת  ה ּיגיעה  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָמעלת 

עם  ׁשּבנפ ׁשֹו ֿ ּבינה ֿדעת  חכמה  ּבחינת  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָמתק ּׁשרת 

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ּדאין ֿ דעת  ֿ ּבינה  חכמה  ְְְִִִֵַַָָָָּפנימ ּיּות 

ּכדי 28ה ּוא  למ ּטה , ה ּנׁשמה  ירידת  ּתכלית  וזֹוהי ,ְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  ּבלימ ּוד  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָלהתיּגע 

, זּולת אלקים  ראתה  לא  "עין לבחינת  ְְֱִִִִִַַָָָָֹֹזֹוכים 

ֿ ל ֹו" ל ּמח ּכה  ּבמ ּלי 29יע ׂשה  ּדדיקין למאן , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

תרס "ו 30ּדח ּוכמתא  ּבהמ ׁש ּבאר ּוּכה  ּכמבאר  ,31. ְְְְְְֲֵֶַַָָָֹ
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ואילך.26) ג א.27)שם, לח , ג.28)ב "מ , ה, ויקרא לקו"ת ג.29)ראה סד, ב .30)ישעי ' קל, ואילך.31)זח "א עח  ע '

    
'eÎ ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰fnL ÔÂÈk ,'BLÂ ולכן »≈»∆ƒ∆¿»ƒ¿¿ƒ««ƒƒ

לעיל , כמבואר  לבוא, לעתיד  רק תהיה זו  ÏBÎÈ‰'שחיטה' „ˆÈk ,Ôk Ì‡ƒ≈≈«¿»
‰„BÚ‰ ˙eÏÏk ˙BÈ‰Ï הטוב בין  וההבדלה והמצוות התורה קיום של  ƒ¿¿»»¬»

הזה  בזמן  ‰eÏÁ˜והרע e‰Óe ,‡˜Âc 'BLÂ ‡Bˆ' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆»»«¿»««ƒ
˙eÏÏÎÏ ‰ËÈÁM‰ ÔÈÚ ÔÈa≈ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿»
Ì‰ ‰B‡ÎlL ,‰„BÚ‰»¬»∆ƒ¿»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ˙BqL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ∆»∆
סדר  זה שאין  מבואר  אחד  שמצד 

יניקה  לגרום ועלול  הנכון  העבודה

סדר  שזהו  מבואר  שני  ומצד  לחיצונים,

והמצוות. התורה כל  של  העבודה

ÓBÏ ÔÈ‡Â הסתירה את ליישב ¿≈«
BLÂ'ולחלק  ‡Bˆ'‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»»»

˙eÏÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈvL∆»ƒƒ¿ƒ¿»
‰„BÚ‰ רצוי עבודה סדר  והוא »¬»

Ì„‡‰ LÙa ‡e‰ אכן שבה ¿∆∆»»»
זו , בדרך  העבודה להיות »Œ‰Óצריכה

˙„BÚÏ Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿≈««¬«
,a˙n‰ ca ÌÈea‰«≈ƒ«»»«ƒ¿»≈

הזה, העולם ÏBÎÈ‰בעניני  ÈÊ‡¬«¿»
ÔÈÚÓ ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ««ƒƒ≈ƒ¿»

'BLÂ ‡Bˆ' ÏL יש הזה ובזמן  ∆»»
אין  דבר  של  לאמיתו  ממנו , להימנע

כך  ‰'Bˆ‡לומר  ÔÈÚ È‰L∆¬≈ƒ¿«»»
‰Óe„‡ ‰ÙaL 'BMÂ»∆¿»»¬»
ÔÂÈk ,‰Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰L)∆ƒ¿»«»≈»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Êk ÔÙB‡aL∆¿∆»∆ƒ¿»
Ï"pk ,˙BˆÓe ‰B˙c ‰„BÚ‰»¬»¿»ƒ¿««
"זאת  בפרט זו  מצוה על  נאמר  ולכן 

התורה") Ú‚Baחוקת Ìb ‡e‰«¿≈«
LÙpaL ‰e‡˙n‰ Ák eÏ¿≈…««ƒ¿«∆∆«∆∆

'eÎ ˙ÈÓ‰a‰,לקדושה והעלאתו  ««¬ƒ
'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Ók26 «¿…»¿ƒ≈»

e‰fL המתאוה כח של  הבירור  ∆∆
להפכו  וצריך  רע אינו  עצמו  (שמצד 

ענייני  חיובים, לדברים שיתאווה

העולם) לעניני  ולא »¿ÔÈÚƒקדושה,
c‰ e‰fL ,‰t‰ ˙ÙN¿≈««»»∆∆«»»

'eÎ a˙n‰ רק שם מדובר  ולא «ƒ¿»≈
השאלה  כן , ואם הנפש. כוחות על 

עומדת. במקומה

ÈÚ‰Ï ‡l‡ È˙‡a ‡ÏÂ, הציבור לב תשומת eBa˙ÈÂאת eiÚiL ¿…»ƒ∆»¿»ƒ∆¿«¿¿ƒ¿¿
‰ˆB Ì„‡"L ÔÙB‡a ,ÌÈc‰ LiÏ eÏczLÈÂ ,‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿¿«≈«¿»ƒ¿∆∆»»∆

'eÎ "BlL ˜a27(קטנה (כמות בקב רוצה "אדם ז "ל  חכמינו  אמרו  ¿«∆
הדברים  את ומייקר  מחבב האדם כי  חברו ", של  קבין  מתשעה יותר  שלו 

בעמל  אותם השיג  והוא לו  ששייכים

השאלה  יישוב לגבי  גם וכך  ויגיעה,

העוסק  כאדם שתהיה שרצוי  האמורה

אישית. לו  ונוגע ששייך  »¿Ì‚Âבדבר 
Ì‡ יישוב למצוא המשתדלים ƒ

דבר  של  בסופו  e‡Èלשאלה, ‡Ï…»…
È‰ ,ÔÈÚ‰ ˙˜ÒÓ eÏ¿≈«¿»«»ƒ¿»¬≈
‰ÚÈ‚i‰ ˙ÏÚÓ ÌÈzÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿«ƒ«¬««¿ƒ»
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙e„ÈÒÁ‰ ˙B˙a¿««¬ƒ∆«¿≈
Œ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ˙M˜˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«∆∆¿ƒ«»¿»

BLÙaL ˙Ú„Œ‰Èa של ומוחו  ƒ»««∆¿«¿
החסידות  תורת בהבנת המתייגע האדם

Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙eiÓÈt ÌÚƒ¿ƒƒ»¿»ƒ»
˙Ú„ העליונים ÛBÒŒÔÈ‡cהמוחין  ««¿≈

‡e‰ŒCea28˙ÈÏÎz È‰BÊÂ , »¿ƒ«¿ƒ
של  והתכלית »ÈÈ¿ƒ„˙המטרה

‰ÓLp‰ העליון ומקורה משורשה «¿»»
באלקות  להתלבש hÓÏ‰למעלה ¿«»

ירידה  שהיא הזה, בעולם גשמי  בגוף

וזאת  ביותר , ÚbÈ˙‰Ïגדולה È„k¿≈¿ƒ¿«≈«
,‰Bz‰ ˙eiÓÈt „eÓÈÏa¿ƒ¿ƒƒ«»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ בתורת היגיעה בזכות ¿«¿≈∆
בידיעת  העוסקת אלקות החסידות

ÌÈÎBÊ לבוא ÈÁÏ˙לעתיד  ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ˜Ï‡ ‰˙‡ ‡Ï ÔÈÚ"«ƒ…»»»¡…ƒ
Œ‰kÁnÏ ‰NÚÈ ,E˙ÏeÊ»¿«¬∆ƒ¿«≈

"BÏ29, נעלית בחינה להתגלות

לו '. 'למחכה שתתגלה באלקות

הזוהר  כדברי  היא, «¿Ô‡ÓÏוהכוונה
‡˙ÓÎeÁc ÈlÓa ÔÈ˜È„c30, ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿¿¿»

היינו  חכמה, בדברי  שמדייקים לאלה

ביגיעה  בתורה «…¿»‡Ókהעוסקים
CLÓ‰a ‰ke‡a מאמרי «¬»¿∆¿≈

שבאו  הרש"ב הרבי  של  החסידות

בשנת ארוכה שם Â"Ò˙31כסדרה

היגיעה  חשיבות בהרחבה מבוארת

התורה. בלימוד 

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


