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ÔBiˆ ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה הּנה 1ּבמׁשּפט . ƒְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

ּדהפטרת  והחֹותם הּסּיּום הּוא זה ְְְִֶַַַַָָָּפסּוק

זה  ּפס ּוק על  הּדרּוׁשים וידּועים חזֹון, ְֲִִִֶַַַָָָּפרׁשת

ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ׁשּלאחריֿזה 2ּב'לּקּוטי ּובּדרּוׁשים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לדֹורֹות  הּוא ׁשּבּדפּוס ענין (ּדכל נדּפסּו ).3ׁשּכבר ְְְְְְְִִֶֶַָָָ

הֹוראה  לׁשֹון מּתֹורה חלק הּוא זה ּפסּוק ,4ּדהּנה ְְִִֵֵֶֶָָָָ

נצחית  היא היינּו5והּתֹורה נצחית, הֹוראה , ְְְְִִִִִַַָָָ

האדם  ּבעבֹודת נצחית הֹוראה הּוא זה ְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשּפסּוק

עבֹודת  ׁשּבכל מּובן, ּדמּזה זמן. ּובכל מקֹום ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבכל

הּמדּברים  הּכללּיים הענינים ב' יׁשנם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻיׂשראל

וׁשביה  ב' ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון א' זה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָּבפסּוק

חזֹון  ּבׁשּבת קֹוראים זֹו ׁשהפטרה ואף ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָּבצדקה.

חזֹון, לׁשּבת ּדוקא ׁשּי זה ׁשענין מּובן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמּזה

הּׁשנה  ימֹות ּבכל ּגם נמׁש זה הרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבכלֿזאת

הענינים  ּבכל ׁשהּוא ּכמֹו חזֹון), ּבׁשּבת רק ְְְְְֲִִֶַַָָָָֹ(ולא

מסּים, ּבזמן הּוא ׁשעּקרם ּדאף ּבּזמן, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻהּתלּויים

ימֹות  ּכל על אחרּֿכ הם נמׁשכים ְְִִִֵַַַָָָָָמּכלֿמקֹום

וכּידּוע  זכירת 6הּׁשנה. מּמצות לזה הּדגמא ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

זה  ּומּיֹום מצרים, יציאת יֹום ניסן, ּבט"ו היא זֹו מצוה ּדעּקר מצרים, ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַַַָָיציאת

יֹום  ּבכל מצרים יציאת ּדמזּכירין הּׁשנה, ימֹות ּכל על נמׁשכת .7היא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּת ּבמׁשּפט ּדצּיֹון הענין ׁשעּקר ּדאף ּבעניננּו, ּבצדקה ועלּֿדרֿזה וׁשביה ּפדה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הּׁשנה. ימֹות ּבכל ּגם נמׁש מּמּנה הרי מּכלֿמקֹום חזֹון, לׁשּבת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּי

‰p‰Â'א הּפדּיה, ענין להיֹות צרי ׁשּבהם ענינים ב' ׁשּיׁש מבאר זה ּבפסּוק ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ענינים. ב' עלֿידי ּכן ּגם היא ּבהם הּפדּיה ּופעּלת וׁשביה, ב' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻצּיֹון,

היא  וׁשביה ּדבחינת והּפדּיה הּמׁשּפט, עלֿידי היא צּיֹון ּדבחינת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהּפדּיה

ּדאני  לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ׁשּבזה ההֹוראה מהי להבין וצרי הּצדקה. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָעלֿידי
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כז.)1 א, ב.)2ישעי' סעיף ,9 ע' כט חלק לקו"ש וראה פרשתנו. שצב.)3ריש ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה

ב.)4ובכ"מ. נג, זח"ג ובכ"מ.)5ראה רפי"ז. תניא 147.)6ראה ע' חכ"ב לקו"ש גם אנציקלופדי')7ראה בכ"ז ראה

וש"נ. יצי"מ. זכירת וערך הגדה ערך תלמודית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˜„ˆa ‰È·LÂ ‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ1‡e‰ ‰Ê ˜eÒt ‰p‰ . ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»ƒ≈»∆

Ì˙BÁ‰Â Ìeiq‰ והחותם המסיים ÔBÊÁהפסוק ˙L¯t ˙¯ËÙ‰c של «ƒ¿«»¿«¿»«»»«¬
חזון" "שבת שנקראת חזון השבת הזו, ההפטרה את הפותח הפסוק שם על

‰ÌÈLe¯cישעיהו,[נבואת] ÌÈÚe„ÈÂהחסידות Ê‰מאמרי ˜eÒt ÏÚ ƒƒ«¿ƒ«»∆
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»

e˙L¯t2ÌÈLe¯c·e »»»≈«¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡lL של החסידות מאמרי ∆¿«¬≈∆

הזקן  אדמו"ר שלאחר נשיאינו רבותינו

ÔÈÚ ÏÎc) eÒt„ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ¿»
˙B¯B„Ï ‡e‰ ÒeÙcaL3 כפתגם ∆«¿¿

צדק' ה'צמח p‰c‰אדמו"ר .(¿ƒ≈
‰Ê ˜eÒt"...במשפט ‰e‡"ציון »∆

‰‡¯B‰ ÔBLÏ ‰¯BzÓ ˜ÏÁ4, ≈∆ƒ»¿»»
˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰Â5, ואם ¿«»ƒƒ¿ƒ

כל  כמו זה, מפסוק הנלמדת ההוראה

היא  התורה, של ««‰B¯‡‰ההוראות
‡e‰ ‰Ê ˜eÒtL eÈÈ‰ ,˙ÈÁˆƒ¿ƒ«¿∆»∆

'‰ ˙„B·Úa ˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ של »»ƒ¿ƒ«¬«
.ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰»»»¿»»¿»¿«

‰fÓc התורה של הוראה שכל מכך ¿ƒ∆
ובכל  מקום בכל ותקפה נצחית היא

B·Ú„˙זמן ÏÎaL ,Ô·eÓ»∆¿»¬«
ÌLÈ Ï‡¯NÈ תמידÌÈÈÚ‰ '· ƒ¿»≈∆¿»»ƒ¿»ƒ

˜eÒÙa ÌÈ¯a„n‰ ÌÈiÏÏk‰«¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿»
‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ '‡ ,‰Ê∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆

התורה, aˆ„˜‰ענין ‰È·LÂ '·¿»∆»ƒ¿»»
BÊהצדקה.עניין  ‰¯ËÙ‰L Û‡Â¿«∆«¿»»

ÔBÊÁ ˙aLa ÌÈ‡¯B˜ קבוע בזמן ¿ƒ¿«»¬
Ê‰מסויים  ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆ƒ¿»∆

ÔBÊÁ ˙aLÏ ‡˜Âc CiL כן ואם «»«¿»¿««¬
הוראה  שזו הדברים משמעות מה

ותמידית, Ê‰נצחית È¯‰ ˙‡ÊŒÏÎa¿»…¬≈∆
CLÓ חזון BÓÈ˙משבת ÏÎa Ìb ƒ¿»«¿»¿

,(ÔBÊÁ ˙aLa ˜¯ ‡ÏÂ) ‰M‰«»»¿…«¿«»¬
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ‡e‰L BÓk של ¿∆¿»»ƒ¿»ƒ

ה' ועבודת ÔÓfaהתורה ÌÈÈeÏz‰«¿ƒ«¿«
ÔÓÊaמיוחד, ‡e‰ Ì¯wÚL Û‡c¿«∆ƒ»»ƒ¿«
ÌiÒÓ,ומוגדר ÌB˜ÓŒÏkÓקבוע ¿À»ƒ»»

CkŒ¯Á‡ Ì‰ ÌÈÎLÓ מאותו ƒ¿»ƒ≈««»
ואילך  מסוים BÓÈ˙יום Ïk ÏÚ«»¿

‰M‰ התורה ענייני גם שלמעשה כך «»»

שהשפעתם  כיוון תמיד, נצחיים הם ומסויים קבוע זמן להם שיש והמצוות

השנה. ימות כל על ונמשכת הולכת

Úe„iÎÂ6‰ÊÏ ‡Ó‚c‰ השנה כל על מיוחד לזמן שיש דבר של להשפעה ¿«»««À¿»¿∆
Â"Ëa ‡È‰ BÊ ‰ÂˆÓ ¯wÚc ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙¯ÈÎÊ ˙ÂˆnÓƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿

,ÔÒÈ,הפסח ÈˆÈ‡˙חג ÌBÈ ƒ»¿ƒ«
‡È‰ ‰Ê ÌBiÓe ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ∆ƒ
,‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ÏÚ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«»¿«»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓc¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
אלא  בשנה אחת פעם רק לא למעשה

ÌBÈ ÏÎa7‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ . ¿»¿«∆∆∆
ÔÈÚ‰ ¯wÚL Û‡c ,eÈÚa¿ƒ¿»≈¿«∆ƒ«»ƒ¿»
‰È·LÂ ‰„tz ËtLÓa ÔBiˆc¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»

ÔBÊÁ ˙aLÏ CiL ‰˜„ˆa ולכן ƒ¿»»«»¿«»¬
הפטרת  את וחותם המסיים הפסוק הוא

הזו, ‰¯Èהשבת ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
˙BÓÈ ÏÎa Ìb CLÓ ‰pnÓƒ∆»ƒ¿»«¿»¿

.‰M‰«»»
LiL ¯‡·Ó ‰Ê ˜eÒÙa ‰p‰Â¿ƒ≈¿»∆¿…»∆≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì‰aL ÌÈÈÚ '·ƒ¿»ƒ∆»∆»ƒƒ¿

‰i„t‰ ÔÈÚ בשבי כי נתונים הם ƒ¿««¿ƒ»
אותם, לפדות ˆiוצריך '‡'· ,ÔB ƒ

Ì‰a ‰i„t‰ ˙lÚÙe ,‰È·LÂ¿»∆»¿À««¿ƒ»»∆
נפדים  הם שבאמצעותה הפעולה

ה"שבי" מן Ôkויוצאים Ìb ‡È‰ƒ«≈
ÌÈÈÚ '· È„ÈŒÏÚ.מזה זה שונים «¿≈ƒ¿»ƒ

ÔBiˆ ˙ÈÁ·c ‰i„t‰c ויציאתה ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ
ה"שבי" È„ÈŒÏÚמן ‡È‰ƒ«¿≈

˙ÈÁ·c ‰i„t‰Â ,ËtLn‰«ƒ¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
.‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰È·LÂ¿»∆»ƒ«¿≈«¿»»
‰‡¯B‰‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«»»
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 מפתח  כללי

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

ג  .................................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

  ציון במשפט תפדהה "מאמר ד  )ג

ה  ..........................  מ"דתש'ה, שבת חזון, דבריםפ "ש

  , דברים פרשת שבתחת שי  )ד

יב   .........................................  מ"דתש'ה ,שבת חזון

  דבריםפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

לה  ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

לח  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

לט .............  דבריםפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

מ  ............  דבריםלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

עב  ...............  דבריםלשבוע פרשת תהלים שיעורי   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

עג ....................................דבריםלשבוע פרשת  

פב  .............  דבריםלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

פד  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פז  ...........  דבריםלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

קו   ...........  דבריםלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

קיב  .............  דבריםלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

קיג ......................  טקכ-חכקתהלים פרק , זיפרק  במלכים 

  ערכיןמסכת  –משניות   )יז

וקט  .................................................  ביאור קהתי

 הכק  .............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  מגילהמסכת   )יט

וכק  ..............................................  כבף ד דע טזמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שבת עם הערות וציונים שולחן ערוך הלכות  )כ

ונק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

ונק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  אור תורה  )כב

זנק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

חנק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

טנק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

נטק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –ם בהמשך המאמרים שיעורי  )כו

נטק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ת"ש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

סק .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

בסק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

בסק  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קסג  ....................................  הלכות בית הבחירה   )ל

סהק  .........................   גפרק  פרקי אבותביאורים ל  )לא

סוק  .................................  בור חומש לקריאה בצי  )לב

עדק  .....................  דבריםלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

עהק  .......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



n"cyz'dו ,oefg zay ,mixac t"y

קֹוני  את לׁשּמׁש עלּֿפי 8נבראתי להבין צרי ּגם . ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

טעם 9הּידּוע  מהּו הּוא, ּתֹורה ּבּתֹורה סדר ׁשּגם ֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּבמׁשּפט  צּיֹון ּכתיב ּדבתחּלה הּפסּוק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָסדר

ּבצדקה. וׁשביה ּכתיב ואחרּֿכ ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּתּפדה,

¯e‡·e מהּמבאר (ּכּמּובן הּוא הענין ≈ְְִֵַַָָָָֹ

הּוא  צּיֹון ּפרּוׁש ּדהּנה ְְְִִִֵֵַּבהּדרּוׁשים),

(ּוכמֹו סימן לׁשֹון ׁשהּוא מקרא ׁשל ְְְְִִִֶֶָָּכפׁשּוטֹו

ב'10ׁשּכתּוב  ּבֹו יׁש סימן ּדכל צּיּון). אצלֹו ּובנה ְְִִֵֶֶָָָָָ

הּדבר  אינֹו הּסימן אחד ּדמּצד הפּכּיֹות. ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּתכּונֹות

ּבלבד. ההּוא הּדבר על סימן הּוא אּלא ְְִִֶַַַַַָָָָעצמֹו

זה, לדבר סימן ׁשהּוא מּכיון ּגיסא, ְְִִִִֵֶֶָָָָָָּולאיד

ׁשהּוא  הּדבר ׁשל מענינֹו מּׁשהּו ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּוכח

על  קאי צּיֹון ּדענין מּובן, ּומּזה עליו. ְְִִִִֵֶַַָָָָָסימן

הּנפׁש על ּדהּנה ׁשּביׂשראל. האלקית ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּנפׁש

ּבּתניא  הּזקן רּבנּו מבאר וזהֿלׁשֹונֹו:11האלקית ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

מּמעל  אלקה חלק היא ּביׂשראל הּׁשנית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּנפׁש

הּנ"ל  ּתכּונֹות ב' ּבּה ׁשּיׁש מּובן ּומּזה ְִֵֶֶַַַָָָמּמׁש.

על  סימן ּבבחינת היא הרי אחד ּדמּצד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּסימן.

מּמׁש, הּזקן: אדמּו"ר ּוכהֹוספת מּמעל, ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹאלקה

ּתֹופס  ּכׁשאּתה ּכי אלקה, חלק ּבׁשם נקראת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹולכן

ּבכּלֹו ּתֹופס אּתה העצם מן לאיד12ּבחלק אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

נקראת  ולכן ּבלבד, סימן ּבבחינת היא הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָּגיסא

חלק), רק ׁשהיא (היינּו ּבלבד אלקה חלק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבׁשם

אפן  ּכי הּׁשנית, נפׁש ּבׁשם נקראת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹוכן

ׁשנית, ּבבחינת ׁשהיא הּוא ּבּגּוף ְְְִִִִִֵֶַַַָהתלּבׁשּותּה

ז"ל  רּבֹותינּו אקּדמיה 13ּוכמאמר ׁשהּיצרֿהרע ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

קאי  אינֹו וׁשביה ּׁשּכתּוב מה אמנם כּו'. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטעניתיּה

ּבֹו יׁש וׁשביה ּדהּנה ּגּופא. הּנפׁשֿהאלקית ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

וׁשביה  וחזרה, ׁשיבה מּלׁשֹון א' ּפרּוׁשים, ְְֲִִִֵֶַָָָָָב'

ׁשּלּה הּׁשבים ּוׁשבּויה 14היינּו ּכמֹו וׁשביה ב' . ְְְְִֶֶַַָָָָָ
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קידושין.)8 סוף בראשית.)9משנה ר"פ רש"י וראה א. תשמו, ח"ד לקו"ד טו.)10ראה לט, ראה )12רפ"ב.)11יחזקאל

וש"נ. סקט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת יג.)13כש"ט פ"ד, קה"ר ואילך. סע"א קעט, זח"א ומצודות )14ראה רד"ק ראה

שם. ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעשה  BB˜Ï,והלימוד Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰ÊaL כוונת היא זו והרי ∆»∆«¬«»»»¿

ז"ל  חכמינו כמאמר האדם של הבריאה LnLÏותכלית È˙‡¯· È‡c«¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈB˜ ˙‡8?. ∆ƒ
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb9‰¯Bz ‰¯Bza ¯„Ò ÌbL «»ƒ¿»ƒ«ƒ«»«∆«≈∆«»»
,˜eÒt‰ ¯„Ò ÌÚË e‰Ó ,‡e‰«««≈∆«»
משמעות  יש הדברים לסדר גם שהרי

ËtLÓa ÔBiˆ ·È˙k ‰lÁ˙·c¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿»
·È˙k CkŒ¯Á‡Â ,‰„tzƒ»∆¿««»¿ƒ

?‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»
Ô·enk) ‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«»

ÌÈLe¯c‰a ¯‡·n‰Ó מאמרי ≈«¿…»¿«¿ƒ
לעיל  הנזכרים הפסוק, על ),החסידות

‡e‰ ÔBiˆ Le¯t ‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ
‡e‰L ‡¯˜Ó ÏL BËeLÙkƒ¿∆ƒ¿»∆
·e˙kL BÓÎe) ÔÓÈÒ ÔBLÏ10 ¿ƒ»¿∆»

Ôeiˆ BÏˆ‡ ‰·e על מדבר הפסוק »»∆¿ƒ
קבורה "ציון" מקום של ).ו"סימן"

˙BeÎz '· Ba LÈ ÔÓÈÒ ÏÎc¿»ƒ»≈¿
ÔÓÈq‰ „Á‡ „vÓc .˙BikÙ‰»¿ƒ¿ƒ«∆»«ƒ»
‡e‰ ‡l‡ BÓˆÚ ¯·c‰ BÈ‡≈«»»«¿∆»

ÏÚרק ÔÓÈÒ התוכן ועל המציאות ƒ»«
Ïa·„.של  ‡e‰‰ ¯·c‰«»»«ƒ¿«

,‡ÒÈb C„È‡Ïe,שני ÔÂÈkÓמצד ¿ƒ»ƒ»ƒ≈»
‡e‰L"ה"ציון,‰Ê ¯·„Ï ÔÓÈÒ ∆ƒ»¿»»∆

BÈÚÓ e‰MÓ Ba LiL ÁÎeÓ»∆≈«∆≈ƒ¿»
ÂÈÏÚ ÔÓÈÒ ‡e‰L ¯·c‰ ÏL∆«»»∆ƒ»»»

לא  זה שאם לדבר "סימן" הוא אין כן,

של fÓe‰דווקא. זו הגדרה לפי ƒ∆
"ציון" «Ô·eÓ,ו"סימן"המושג

LÙp‰ ÏÚ È‡˜ ÔBiˆ ÔÈÚc¿ƒ¿«ƒ»≈««∆∆
,Ï‡¯NÈaL ˙È˜Ï‡‰ שהולך כפי »¡…ƒ∆¿ƒ¿»≈

ומבאר.

ÏÚ ‰p‰c ומהות ‰LÙpעניין ¿ƒ≈««∆∆
Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Ó ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿»≈«≈«»≈

‡Èza11LÙp‰Â :BBLÏŒ‰ÊÂ ««¿»¿∆¿¿«∆∆
Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰ לאדם הבאה «≈ƒ¿ƒ¿»≈

הנפש  הראשונה, הנפש לאחר

‡Ï˜‰הבהמית, ˜ÏÁ ‡È‰ƒ≈∆∆…»
Ô·eÓ ‰fÓe .LnÓ ÏÚnÓƒ«««»ƒ∆»
Ï"p‰ ˙BeÎz '· da LiL∆≈»¿««
È¯‰ „Á‡ „vÓc .ÔÓÈqaL∆«ƒ»¿ƒ«∆»¬≈

¯"eÓ„‡ ˙ÙÒB‰Îe ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ÏÚ ÔÓÈÒ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ»«∆…»ƒ««¿»««¿
,LnÓ :Ô˜f‰ היא כמה עד יותר עוד שמדגיש חלק ביטוי "ממש" «»≈«»
עצמה  ˜¯‡˙מהאלוקות ÔÎÏÂ האלוקית ‡Ï˜‰,הנפש ˜ÏÁ ÌLa ¿»≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆…»

Èk הבעלֿשםֿטוב ‡z‰כמאמר ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡Lk ƒ¿∆«»≈¿≈∆ƒ»∆∆«»
BlÎa ÒÙBz12 חלק גם ולכן ≈¿À

כמו  ממש אלוקות הוא מאלוקות

C„È‡Ïעצמה.האלוקות  Ï·‡¬»¿ƒ»
‡ÒÈb שני ‰È‡מצד È¯‰ ƒ»¬≈ƒ

ÔÎÏÂ ,„·Ïa ÔÓÈÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»≈
‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈≈∆∆…»
˜ÏÁ ˜¯ ‡È‰L eÈÈ‰) „·Ïaƒ¿««¿∆ƒ«≈∆
שמבואר  וכפי עצמה, האלוקות ולא

"נברא" היא שהנשמה ),בחסידות
˙ÈM‰ LÙ ÌLa ˙‡¯˜ ÔÎÂ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆«≈ƒ

הראשונה, הנפש ‡ÔÙולא Èkƒ…∆
d˙eLaÏ˙‰ האלקית הנפש של ƒ¿«¿»

Ûeba האדם של ‰e‡הגשמי «
˙ÈL ˙ÈÁ·a ‡È‰L וכאילו ∆ƒƒ¿ƒ«≈ƒ

חשובה  שהיא מהנפש נאמר פחות

הראשונה, הנפש שהיא הבהמית

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe13 ¿«¬««≈«
‰ÈÓc˜‡ Ú¯‰Œ¯ˆi‰L∆«≈∆»««¿¿≈

'eÎ dÈ˙ÈÚË,טענותיו את הקדים «¬ƒ≈
"נפש  גם הנקראת הבהמית, הנפש שכן

כשנולד  מיד באדם נמצאת החיונית"

הכניסה  תחילת האלוקית הנפש ואילו

המילה, ברית בעת היא באדם שלה

האלוקית  הנפש כניסת ועיקר וגמר

שלושֿעשרה  בגיל היא באדם

הכתוב  וכאמור, ברֿמצווה, כשנעשה

הנפש  על מדבר תפדה" במשפט "ציון

"ציון" בבחינת שהיא האלוקית

לאלוקות. Ó‰ו"סימן" ÌÓ‡»¿»«
‰È·LÂ ·e˙kM של החלק השני ∆»¿»∆»

בצדקה" "ושביה ˜‡Èהפסוק BÈ‡≈»≈
מכוון  ‰È˜Ï‡‰ŒLÙp˙אינו ÏÚ««∆∆»¡…ƒ

‡Ùeb חלקי ששני (וכאמור עצמה »
שונים). עניינים שני על מדברים הפסוק

'· Ba LÈ ‰È·LÂ ‰p‰c¿ƒ≈¿»∆»≈
‰·ÈL ÔBLlÓ '‡ ,ÌÈLe¯t≈ƒƒ¿ƒ»

,‰¯ÊÁÂ זה ‰eÈÈולפי ‰È·LÂ «¬»»¿»∆»«¿
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ׁשּלּה הּׁשבּויים מּזה 15היינּו הּנה הא' ּדלפרּוׁש . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

אינם  ׁשעּתה מּובן לׁשּוב, צריכים ׁשהם ְִִֵֵֶֶַָָָָָּגּופא

ענין  הרי הּב' לפרּוׁש ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבמקֹומם.

ּומּצבֹו ּובמעמדֹו ּבמקֹומֹו ׁשאינֹו מֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּׁשביה

לֹומר  ׁשּי אינֹו הּנפׁשֿהאלקית על והרי ֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהאמּתי.

ּומה  קלֿוחמר, ּדברים והרי ּבמקֹומּה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינּה

אמרּו הּתֹורה אׁש16על מה ּכאׁש, ּדברי ּכה הלא ְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹ

ׁשּלא  ּתֹורה, ּדברי ּכ כּו' טמאה מקּבל ְְְִֵֵֵֶַָָָֹֻאינֹו

ּבנֹוגע  הּוא ׁשּכן ּכלֿׁשּכן הרי ּבמהּותם, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָנׁשּתּנּו

הּוא  ׁשּתכנֹו הּׁשביה ׁשענין מּובן ּומּזה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלהּנׁשמה.

על  ּכן לֹומר ׁשּי אינֹו ּבמקֹומּה, ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנמצאת

ּדוׁשביה  לֹומר, וצרי עצמּה, ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּנפׁשֿהאלקית 

ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם הּלבּוׁשים על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָקאי

ּבמקֹומם  נמצאים ׁשאינם לֹומר ׁשּי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליהם

מתלּבׁשים  והם האמּתי, ּומּצבם ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּובמעמדם

אֹו כּו'. ּבעֹולם וחלקֹו וגּוף ְְְֲִֶֶֶַַַָָּבּנפׁשֿהּבהמית

כּו'. עצמֹו הּגּוף על ְֵֶַַַָׁשּקאי

¯e‡·e עבֹודת ּדכללּות ידּוע הּנה הּוא, הענין ≈ְְֲִִִֵַַָָָָ

ּדוקא. ּבּגּוף נׁשמה ּבהיֹותֹו היא ְְְִִַַָָָָָָהאדם

ׁשה  ּתֹורה מּתן מענין ּבגּופים וכּנֹודע לּנׁשמֹות יה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

היה  ּדמּתןּֿתֹורה אחר, ּבמקֹום וכּמבאר ְְְְְֵַַַַַָָָָָָֹּדוקא.

סיני  הר על ה' וּירד ׁשל ּבאפן ולא 17ּדוקא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

אּלא  הּׁשמים, לׁשמי יׂשראל את הּקּב"ה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהעלה

הּׁשמים  ּוׁשמי והּׁשמים הּכבֹוד ּכּסא את ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרּכין

הּגׁשמי  ההר זֹו18על ׁשּירידה אּלא עֹוד ולא , ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ההר ּבגׁשמּיּות נּכרת ּפעּלה 19ּפעלה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֻ

ׁשהיתה  מֹורה העׁשן ּדענין ּכּלֹו, עׁשן סיני ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוהר

ּוׁשבירת  ההר ּגׁשמּיּות ּבתֹו התלּבׁשּות ְְְְְִִִַַַָָָּכאן

כּו' הּתֹורה 20הּמנּגד ענין ּכללּות ועלּֿדרֿזה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ
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קנא))15 ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשל"ה (הא') במשפט ציון ד"ה וראה ובכ"מ. .2 שבהערה לקו"ת ס"ד. אגה"ק ראה

א.)16בארוכה. כב, ברכות כט. כג, כ.)17ירמי' יט, שם.)18יתרו יתרו פרש"י יח.)19ראה שם, לקו"ש )20יתרו ראה

וש"נ. .279ֿ281 ע' חט"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dlL ÌÈ·M‰14ÌÈÈe·M‰ eÈÈ‰ ‰Èe·Le BÓk ‰È·LÂ '· . «»ƒ∆»¿»∆»¿¿»«¿«¿ƒ

dlL15'‡‰ Le¯ÙÏc החוזרים,. לשבים, שהכוונה הראשון הפירוש לפי ∆»ƒ¿≈»
Ùeb‡שלה  ‰fÓ ‰p‰ עצמו eLÏ·מזה ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰L ועתידים ƒ≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ»

ÌÓB˜Óaלחזור, ÌÈ‡ ‰zÚL Ô·eÓ עדיין למקומם מחוץ נמצאים אלא »∆«»≈»ƒ¿»
חזרו. Le¯ÙÏלא ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈

'a‰,שלה השבויים היינו ש"ושביה" «
‰¯BÓ ‰È·M‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿««ƒ¿»∆
B„ÓÚÓ·e BÓB˜Óa BÈ‡L∆≈ƒ¿¿«¬»

ÈzÓ‡‰ B·vÓe בגלות ובשבי.אלא «»»¬ƒƒ
BÈ‡ ˙È˜Ï‡‰ŒLÙp‰ ÏÚ È¯‰Â«¬≈««∆∆»¡…ƒ≈

dÓB˜Óa dÈ‡L ¯ÓBÏ CiL כי «»«∆≈»ƒ¿»
מהקשר בשום  מתנתקת לא היא מצב

באלוקות, שלה ≈¬»È¯‰Âוהדבקות
ÏÚ ‰Óe ,¯ÓÁÂŒÏ˜ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»…∆««

e¯Ó‡ ‰¯Bz‰16 ז"ל חכמינו «»»¿
הפסוק  על בדרשה k‰בגמרא ‡Ï‰¬……

BÈ‡ L‡ ‰Ó ,L‡k È¯·c¿»ƒ»≈«≈≈
È¯·c Ck 'eÎ ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»»ƒ¿≈

‰¯Bz,טומאה מקבלים lL‡אינם »∆…
Ì˙e‰Óa epzL ירדו כאשר גם ƒ¿«¿«»

ונתלבשו  הזה,למטה העולם בעניני

Ú‚Ba ‡e‰ ÔkL ÔkLŒÏk È¯‰¬≈»∆≈∆≈¿≈«
‰ÓLp‰Ï חלק" ממעל שהיא אלקה ¿«¿»»

למטה  כשירדה גם שבוודאי ממש"

נמצאת, היא גשמי, בגוף ונתלבשה

האמיתי. במקומה בעצם,

‰È·M‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿««ƒ¿»
‡lL ˙‡ˆÓpL ‡e‰ BÎzL∆»¿∆ƒ¿≈∆…
Ôk ¯ÓBÏ CiL BÈ‡ ,dÓB˜Óaƒ¿»≈«»«≈
,dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ŒLÙp‰ ÏÚ««∆∆»¡…ƒ«¿»

לעיל, שהוכח ÓBÏ¯,כפי CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«
ÌÈLe·l‰ ÏÚ È‡˜ ‰È·LÂcƒ¿»∆»»≈««¿ƒ
היא  שדרכם האמצעים הנפש, של

ביטוי  לידי ובאה ≈∆Ì‰Lפועלת
,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ«¬»»ƒ«¬∆
ÌÈ‡L ¯ÓBÏ CiL Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆«»«∆≈»
Ì„ÓÚÓ·e ÌÓB˜Óa ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒƒ¿»¿«¬»»

ÈzÓ‡‰ Ì·vÓe'לבושים' בתור «»»»¬ƒƒ
של  ביטוי כפי ואמצעי האלקית הנפש

האמיתית  מהותה עצם מצד שהיא

'eÎ ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ Ûe‚Â ˙ÈÓ‰a‰ŒLÙpa ÌÈLaÏ˙Ó Ì‰Â כי ¿≈ƒ¿«¿ƒ«∆∆««¬ƒ¿¿∆¿»»
בצורה  באה היינו מתלבשת, שהיא היא באדם האלקית הנפש פעולת אופן

חלקו  שהם העולם בעניני וגם הגשמי בגוף הבהמית, בנפש ופנימית קרובה

לקדושה. אותם ולהעלות אותם לברר האדם È‡wLשל B‡ נוספת אפשרות ∆»≈
למי  "ו לפרש הפסוק בדברי שהכוונה הכוונה לומר שהאפשרות לאחר שביה",

מדבר לנפש  שהכתוב היא נשללה, עצמה eÎ'האלוקית BÓˆÚ Ûeb‰ ÏÚ«««¿
נמצא  ראוי שלא היה בו הנכון במקומו

להלן. שיתבאר וכפי עצמו, מצד להיות

Úe„È ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»ƒ≈»«
˙„B·Ú ˙eÏÏÎc של ‰‡„Ìה' ƒ¿»¬«»»»

Ûeba ‰ÓL B˙BÈ‰a ‡È‰ƒƒ¿¿»»«
ÔzÓ ÔÈÚÓ Ú„BpÎÂ .‡˜Âc«¿»¿«»≈ƒ¿«««
ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ ‰È‰L ‰¯Bz»∆»»«¿»¿ƒ

‡˜Âc שכאשר ז"ל חכמינו וכמאמר «¿»
להם, תינתן שהתורה בקשו המלאכים

משה  להם ענה העליונים, בעולמות

ישראל  לבני ניתנה שהתורה רבינו

ויצר  ואם אב להם יש למצרים, שירדו

וכו'. ÌB˜Óaהרע ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿»
‡˜Âc ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ,¯Á‡«≈¿««»»»«¿»
¯‰ ÏÚ '‰ „¯iÂ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«≈∆««

ÈÈÒ17 נשארו ישראל שבני בעוד ƒ«
הגשמי  הזה בעולם בגופים כנשמות

˙‡ ‰"aw‰ ‰ÏÚ‰L ‡ÏÂ¿…∆∆¡»«»»∆
Ï‡¯NÈ מהעולם למעלה, מלמטה ƒ¿»≈

‡l‡הזה  ,ÌÈÓM‰ ÈÓLÏƒ¿≈«»«ƒ∆»
הוא  ברוך הקדוש ÔÈk¯‰ƒ¿ƒלהיפך,

וכופף ‰B·k„הוריד ‡qk ˙‡∆ƒ≈«»
ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰Â¿«»«ƒ¿≈«»«ƒ

למטה  ‰‰¯מלמעלה ÏÚ«»»
ÈÓLb‰18,הזה BÚ„בעולם ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…

‰lÚt ‰ÏÚt BÊ ‰„È¯iL ‡l‡∆»∆¿ƒ»»¬»¿À»
˙¯k כל ‰‰¯לעין ˙eiÓL‚a ƒ∆∆¿«¿ƒ»»

ההר  על הרוחני האלוקי האור ירידת

פעל  שהדבר כזה באופן שינוי היתה

ההר  בגשמיות ¿BÓkממשי
·e˙kL19,Blk ÔLÚ ÈÈÒ ¯‰Â ∆»¿«ƒ«»«À

ÔLÚ‰ ÔÈÚc ההר על שנראה ¿ƒ¿«∆»»
Ô‡kפועל ב  ‰˙È‰L ‰¯BÓ∆∆»¿»»

˙eLaÏ˙‰ האלוקי האור של ƒ¿«¿
‰‰¯העליון  ˙eiÓLb CB˙a¿«¿ƒ»»

'eÎ „bn‰ ˙¯È·Le20 של ביטול ¿ƒ««¿«≈
על  ומסתיר ומעלים לאלקות שמנגד דבר בתור החומרית הגשמית המציאות
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ז n"cyz'd ,oefg zay ,mixac t"y

קֹוני  את לׁשּמׁש עלּֿפי 8נבראתי להבין צרי ּגם . ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

טעם 9הּידּוע  מהּו הּוא, ּתֹורה ּבּתֹורה סדר ׁשּגם ֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּבמׁשּפט  צּיֹון ּכתיב ּדבתחּלה הּפסּוק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָסדר

ּבצדקה. וׁשביה ּכתיב ואחרּֿכ ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּתּפדה,

¯e‡·e מהּמבאר (ּכּמּובן הּוא הענין ≈ְְִֵַַָָָָֹ

הּוא  צּיֹון ּפרּוׁש ּדהּנה ְְְִִִֵֵַּבהּדרּוׁשים),

(ּוכמֹו סימן לׁשֹון ׁשהּוא מקרא ׁשל ְְְְִִִֶֶָָּכפׁשּוטֹו

ב'10ׁשּכתּוב  ּבֹו יׁש סימן ּדכל צּיּון). אצלֹו ּובנה ְְִִֵֶֶָָָָָ

הּדבר  אינֹו הּסימן אחד ּדמּצד הפּכּיֹות. ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּתכּונֹות

ּבלבד. ההּוא הּדבר על סימן הּוא אּלא ְְִִֶַַַַַָָָָעצמֹו

זה, לדבר סימן ׁשהּוא מּכיון ּגיסא, ְְִִִִֵֶֶָָָָָָּולאיד

ׁשהּוא  הּדבר ׁשל מענינֹו מּׁשהּו ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּוכח

על  קאי צּיֹון ּדענין מּובן, ּומּזה עליו. ְְִִִִֵֶַַָָָָָסימן

הּנפׁש על ּדהּנה ׁשּביׂשראל. האלקית ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּנפׁש

ּבּתניא  הּזקן רּבנּו מבאר וזהֿלׁשֹונֹו:11האלקית ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

מּמעל  אלקה חלק היא ּביׂשראל הּׁשנית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּנפׁש

הּנ"ל  ּתכּונֹות ב' ּבּה ׁשּיׁש מּובן ּומּזה ְִֵֶֶַַַָָָמּמׁש.

על  סימן ּבבחינת היא הרי אחד ּדמּצד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּסימן.

מּמׁש, הּזקן: אדמּו"ר ּוכהֹוספת מּמעל, ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹאלקה

ּתֹופס  ּכׁשאּתה ּכי אלקה, חלק ּבׁשם נקראת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹולכן

ּבכּלֹו ּתֹופס אּתה העצם מן לאיד12ּבחלק אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

נקראת  ולכן ּבלבד, סימן ּבבחינת היא הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָּגיסא

חלק), רק ׁשהיא (היינּו ּבלבד אלקה חלק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבׁשם

אפן  ּכי הּׁשנית, נפׁש ּבׁשם נקראת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹוכן

ׁשנית, ּבבחינת ׁשהיא הּוא ּבּגּוף ְְְִִִִִֵֶַַַָהתלּבׁשּותּה

ז"ל  רּבֹותינּו אקּדמיה 13ּוכמאמר ׁשהּיצרֿהרע ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

קאי  אינֹו וׁשביה ּׁשּכתּוב מה אמנם כּו'. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטעניתיּה

ּבֹו יׁש וׁשביה ּדהּנה ּגּופא. הּנפׁשֿהאלקית ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

וׁשביה  וחזרה, ׁשיבה מּלׁשֹון א' ּפרּוׁשים, ְְֲִִִֵֶַָָָָָב'

ׁשּלּה הּׁשבים ּוׁשבּויה 14היינּו ּכמֹו וׁשביה ב' . ְְְְִֶֶַַָָָָָ
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קידושין.)8 סוף בראשית.)9משנה ר"פ רש"י וראה א. תשמו, ח"ד לקו"ד טו.)10ראה לט, ראה )12רפ"ב.)11יחזקאל

וש"נ. סקט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת יג.)13כש"ט פ"ד, קה"ר ואילך. סע"א קעט, זח"א ומצודות )14ראה רד"ק ראה

שם. ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעשה  BB˜Ï,והלימוד Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰ÊaL כוונת היא זו והרי ∆»∆«¬«»»»¿

ז"ל  חכמינו כמאמר האדם של הבריאה LnLÏותכלית È˙‡¯· È‡c«¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈB˜ ˙‡8?. ∆ƒ
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb9‰¯Bz ‰¯Bza ¯„Ò ÌbL «»ƒ¿»ƒ«ƒ«»«∆«≈∆«»»
,˜eÒt‰ ¯„Ò ÌÚË e‰Ó ,‡e‰«««≈∆«»
משמעות  יש הדברים לסדר גם שהרי

ËtLÓa ÔBiˆ ·È˙k ‰lÁ˙·c¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿»
·È˙k CkŒ¯Á‡Â ,‰„tzƒ»∆¿««»¿ƒ

?‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»
Ô·enk) ‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«»

ÌÈLe¯c‰a ¯‡·n‰Ó מאמרי ≈«¿…»¿«¿ƒ
לעיל  הנזכרים הפסוק, על ),החסידות

‡e‰ ÔBiˆ Le¯t ‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ
‡e‰L ‡¯˜Ó ÏL BËeLÙkƒ¿∆ƒ¿»∆
·e˙kL BÓÎe) ÔÓÈÒ ÔBLÏ10 ¿ƒ»¿∆»

Ôeiˆ BÏˆ‡ ‰·e על מדבר הפסוק »»∆¿ƒ
קבורה "ציון" מקום של ).ו"סימן"

˙BeÎz '· Ba LÈ ÔÓÈÒ ÏÎc¿»ƒ»≈¿
ÔÓÈq‰ „Á‡ „vÓc .˙BikÙ‰»¿ƒ¿ƒ«∆»«ƒ»
‡e‰ ‡l‡ BÓˆÚ ¯·c‰ BÈ‡≈«»»«¿∆»

ÏÚרק ÔÓÈÒ התוכן ועל המציאות ƒ»«
Ïa·„.של  ‡e‰‰ ¯·c‰«»»«ƒ¿«

,‡ÒÈb C„È‡Ïe,שני ÔÂÈkÓמצד ¿ƒ»ƒ»ƒ≈»
‡e‰L"ה"ציון,‰Ê ¯·„Ï ÔÓÈÒ ∆ƒ»¿»»∆

BÈÚÓ e‰MÓ Ba LiL ÁÎeÓ»∆≈«∆≈ƒ¿»
ÂÈÏÚ ÔÓÈÒ ‡e‰L ¯·c‰ ÏL∆«»»∆ƒ»»»

לא  זה שאם לדבר "סימן" הוא אין כן,

של fÓe‰דווקא. זו הגדרה לפי ƒ∆
"ציון" «Ô·eÓ,ו"סימן"המושג

LÙp‰ ÏÚ È‡˜ ÔBiˆ ÔÈÚc¿ƒ¿«ƒ»≈««∆∆
,Ï‡¯NÈaL ˙È˜Ï‡‰ שהולך כפי »¡…ƒ∆¿ƒ¿»≈

ומבאר.

ÏÚ ‰p‰c ומהות ‰LÙpעניין ¿ƒ≈««∆∆
Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Ó ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿»≈«≈«»≈

‡Èza11LÙp‰Â :BBLÏŒ‰ÊÂ ««¿»¿∆¿¿«∆∆
Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰ לאדם הבאה «≈ƒ¿ƒ¿»≈

הנפש  הראשונה, הנפש לאחר

‡Ï˜‰הבהמית, ˜ÏÁ ‡È‰ƒ≈∆∆…»
Ô·eÓ ‰fÓe .LnÓ ÏÚnÓƒ«««»ƒ∆»
Ï"p‰ ˙BeÎz '· da LiL∆≈»¿««
È¯‰ „Á‡ „vÓc .ÔÓÈqaL∆«ƒ»¿ƒ«∆»¬≈

¯"eÓ„‡ ˙ÙÒB‰Îe ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ÏÚ ÔÓÈÒ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ»«∆…»ƒ««¿»««¿
,LnÓ :Ô˜f‰ היא כמה עד יותר עוד שמדגיש חלק ביטוי "ממש" «»≈«»
עצמה  ˜¯‡˙מהאלוקות ÔÎÏÂ האלוקית ‡Ï˜‰,הנפש ˜ÏÁ ÌLa ¿»≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆…»

Èk הבעלֿשםֿטוב ‡z‰כמאמר ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡Lk ƒ¿∆«»≈¿≈∆ƒ»∆∆«»
BlÎa ÒÙBz12 חלק גם ולכן ≈¿À

כמו  ממש אלוקות הוא מאלוקות

C„È‡Ïעצמה.האלוקות  Ï·‡¬»¿ƒ»
‡ÒÈb שני ‰È‡מצד È¯‰ ƒ»¬≈ƒ

ÔÎÏÂ ,„·Ïa ÔÓÈÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»≈
‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈≈∆∆…»
˜ÏÁ ˜¯ ‡È‰L eÈÈ‰) „·Ïaƒ¿««¿∆ƒ«≈∆
שמבואר  וכפי עצמה, האלוקות ולא

"נברא" היא שהנשמה ),בחסידות
˙ÈM‰ LÙ ÌLa ˙‡¯˜ ÔÎÂ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆«≈ƒ

הראשונה, הנפש ‡ÔÙולא Èkƒ…∆
d˙eLaÏ˙‰ האלקית הנפש של ƒ¿«¿»

Ûeba האדם של ‰e‡הגשמי «
˙ÈL ˙ÈÁ·a ‡È‰L וכאילו ∆ƒƒ¿ƒ«≈ƒ

חשובה  שהיא מהנפש נאמר פחות

הראשונה, הנפש שהיא הבהמית

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe13 ¿«¬««≈«
‰ÈÓc˜‡ Ú¯‰Œ¯ˆi‰L∆«≈∆»««¿¿≈

'eÎ dÈ˙ÈÚË,טענותיו את הקדים «¬ƒ≈
"נפש  גם הנקראת הבהמית, הנפש שכן

כשנולד  מיד באדם נמצאת החיונית"

הכניסה  תחילת האלוקית הנפש ואילו

המילה, ברית בעת היא באדם שלה

האלוקית  הנפש כניסת ועיקר וגמר

שלושֿעשרה  בגיל היא באדם

הכתוב  וכאמור, ברֿמצווה, כשנעשה

הנפש  על מדבר תפדה" במשפט "ציון

"ציון" בבחינת שהיא האלוקית

לאלוקות. Ó‰ו"סימן" ÌÓ‡»¿»«
‰È·LÂ ·e˙kM של החלק השני ∆»¿»∆»

בצדקה" "ושביה ˜‡Èהפסוק BÈ‡≈»≈
מכוון  ‰È˜Ï‡‰ŒLÙp˙אינו ÏÚ««∆∆»¡…ƒ

‡Ùeb חלקי ששני (וכאמור עצמה »
שונים). עניינים שני על מדברים הפסוק

'· Ba LÈ ‰È·LÂ ‰p‰c¿ƒ≈¿»∆»≈
‰·ÈL ÔBLlÓ '‡ ,ÌÈLe¯t≈ƒƒ¿ƒ»

,‰¯ÊÁÂ זה ‰eÈÈולפי ‰È·LÂ «¬»»¿»∆»«¿
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ׁשּלּה הּׁשבּויים מּזה 15היינּו הּנה הא' ּדלפרּוׁש . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

אינם  ׁשעּתה מּובן לׁשּוב, צריכים ׁשהם ְִִֵֵֶֶַָָָָָּגּופא

ענין  הרי הּב' לפרּוׁש ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבמקֹומם.

ּומּצבֹו ּובמעמדֹו ּבמקֹומֹו ׁשאינֹו מֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּׁשביה

לֹומר  ׁשּי אינֹו הּנפׁשֿהאלקית על והרי ֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהאמּתי.

ּומה  קלֿוחמר, ּדברים והרי ּבמקֹומּה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינּה

אמרּו הּתֹורה אׁש16על מה ּכאׁש, ּדברי ּכה הלא ְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹ

ׁשּלא  ּתֹורה, ּדברי ּכ כּו' טמאה מקּבל ְְְִֵֵֵֶַָָָֹֻאינֹו

ּבנֹוגע  הּוא ׁשּכן ּכלֿׁשּכן הרי ּבמהּותם, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָנׁשּתּנּו

הּוא  ׁשּתכנֹו הּׁשביה ׁשענין מּובן ּומּזה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלהּנׁשמה.

על  ּכן לֹומר ׁשּי אינֹו ּבמקֹומּה, ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנמצאת

ּדוׁשביה  לֹומר, וצרי עצמּה, ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּנפׁשֿהאלקית 

ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם הּלבּוׁשים על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָקאי

ּבמקֹומם  נמצאים ׁשאינם לֹומר ׁשּי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליהם

מתלּבׁשים  והם האמּתי, ּומּצבם ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּובמעמדם

אֹו כּו'. ּבעֹולם וחלקֹו וגּוף ְְְֲִֶֶֶַַַָָּבּנפׁשֿהּבהמית

כּו'. עצמֹו הּגּוף על ְֵֶַַַָׁשּקאי

¯e‡·e עבֹודת ּדכללּות ידּוע הּנה הּוא, הענין ≈ְְֲִִִֵַַָָָָ

ּדוקא. ּבּגּוף נׁשמה ּבהיֹותֹו היא ְְְִִַַָָָָָָהאדם

ׁשה  ּתֹורה מּתן מענין ּבגּופים וכּנֹודע לּנׁשמֹות יה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

היה  ּדמּתןּֿתֹורה אחר, ּבמקֹום וכּמבאר ְְְְְֵַַַַַָָָָָָֹּדוקא.

סיני  הר על ה' וּירד ׁשל ּבאפן ולא 17ּדוקא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

אּלא  הּׁשמים, לׁשמי יׂשראל את הּקּב"ה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהעלה

הּׁשמים  ּוׁשמי והּׁשמים הּכבֹוד ּכּסא את ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרּכין

הּגׁשמי  ההר זֹו18על ׁשּירידה אּלא עֹוד ולא , ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ההר ּבגׁשמּיּות נּכרת ּפעּלה 19ּפעלה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֻ

ׁשהיתה  מֹורה העׁשן ּדענין ּכּלֹו, עׁשן סיני ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוהר

ּוׁשבירת  ההר ּגׁשמּיּות ּבתֹו התלּבׁשּות ְְְְְִִִַַַָָָּכאן

כּו' הּתֹורה 20הּמנּגד ענין ּכללּות ועלּֿדרֿזה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dlL ÌÈ·M‰14ÌÈÈe·M‰ eÈÈ‰ ‰Èe·Le BÓk ‰È·LÂ '· . «»ƒ∆»¿»∆»¿¿»«¿«¿ƒ

dlL15'‡‰ Le¯ÙÏc החוזרים,. לשבים, שהכוונה הראשון הפירוש לפי ∆»ƒ¿≈»
Ùeb‡שלה  ‰fÓ ‰p‰ עצמו eLÏ·מזה ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰L ועתידים ƒ≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ»

ÌÓB˜Óaלחזור, ÌÈ‡ ‰zÚL Ô·eÓ עדיין למקומם מחוץ נמצאים אלא »∆«»≈»ƒ¿»
חזרו. Le¯ÙÏלא ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈

'a‰,שלה השבויים היינו ש"ושביה" «
‰¯BÓ ‰È·M‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿««ƒ¿»∆
B„ÓÚÓ·e BÓB˜Óa BÈ‡L∆≈ƒ¿¿«¬»

ÈzÓ‡‰ B·vÓe בגלות ובשבי.אלא «»»¬ƒƒ
BÈ‡ ˙È˜Ï‡‰ŒLÙp‰ ÏÚ È¯‰Â«¬≈««∆∆»¡…ƒ≈

dÓB˜Óa dÈ‡L ¯ÓBÏ CiL כי «»«∆≈»ƒ¿»
מהקשר בשום  מתנתקת לא היא מצב

באלוקות, שלה ≈¬»È¯‰Âוהדבקות
ÏÚ ‰Óe ,¯ÓÁÂŒÏ˜ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»…∆««

e¯Ó‡ ‰¯Bz‰16 ז"ל חכמינו «»»¿
הפסוק  על בדרשה k‰בגמרא ‡Ï‰¬……

BÈ‡ L‡ ‰Ó ,L‡k È¯·c¿»ƒ»≈«≈≈
È¯·c Ck 'eÎ ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»»ƒ¿≈

‰¯Bz,טומאה מקבלים lL‡אינם »∆…
Ì˙e‰Óa epzL ירדו כאשר גם ƒ¿«¿«»

ונתלבשו  הזה,למטה העולם בעניני

Ú‚Ba ‡e‰ ÔkL ÔkLŒÏk È¯‰¬≈»∆≈∆≈¿≈«
‰ÓLp‰Ï חלק" ממעל שהיא אלקה ¿«¿»»

למטה  כשירדה גם שבוודאי ממש"

נמצאת, היא גשמי, בגוף ונתלבשה

האמיתי. במקומה בעצם,

‰È·M‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿««ƒ¿»
‡lL ˙‡ˆÓpL ‡e‰ BÎzL∆»¿∆ƒ¿≈∆…
Ôk ¯ÓBÏ CiL BÈ‡ ,dÓB˜Óaƒ¿»≈«»«≈
,dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ŒLÙp‰ ÏÚ««∆∆»¡…ƒ«¿»

לעיל, שהוכח ÓBÏ¯,כפי CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«
ÌÈLe·l‰ ÏÚ È‡˜ ‰È·LÂcƒ¿»∆»»≈««¿ƒ
היא  שדרכם האמצעים הנפש, של

ביטוי  לידי ובאה ≈∆Ì‰Lפועלת
,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ«¬»»ƒ«¬∆
ÌÈ‡L ¯ÓBÏ CiL Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆«»«∆≈»
Ì„ÓÚÓ·e ÌÓB˜Óa ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒƒ¿»¿«¬»»

ÈzÓ‡‰ Ì·vÓe'לבושים' בתור «»»»¬ƒƒ
של  ביטוי כפי ואמצעי האלקית הנפש

האמיתית  מהותה עצם מצד שהיא

'eÎ ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ Ûe‚Â ˙ÈÓ‰a‰ŒLÙpa ÌÈLaÏ˙Ó Ì‰Â כי ¿≈ƒ¿«¿ƒ«∆∆««¬ƒ¿¿∆¿»»
בצורה  באה היינו מתלבשת, שהיא היא באדם האלקית הנפש פעולת אופן

חלקו  שהם העולם בעניני וגם הגשמי בגוף הבהמית, בנפש ופנימית קרובה

לקדושה. אותם ולהעלות אותם לברר האדם È‡wLשל B‡ נוספת אפשרות ∆»≈
למי  "ו לפרש הפסוק בדברי שהכוונה הכוונה לומר שהאפשרות לאחר שביה",

מדבר לנפש  שהכתוב היא נשללה, עצמה eÎ'האלוקית BÓˆÚ Ûeb‰ ÏÚ«««¿
נמצא  ראוי שלא היה בו הנכון במקומו

להלן. שיתבאר וכפי עצמו, מצד להיות

Úe„È ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»ƒ≈»«
˙„B·Ú ˙eÏÏÎc של ‰‡„Ìה' ƒ¿»¬«»»»

Ûeba ‰ÓL B˙BÈ‰a ‡È‰ƒƒ¿¿»»«
ÔzÓ ÔÈÚÓ Ú„BpÎÂ .‡˜Âc«¿»¿«»≈ƒ¿«««
ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ ‰È‰L ‰¯Bz»∆»»«¿»¿ƒ

‡˜Âc שכאשר ז"ל חכמינו וכמאמר «¿»
להם, תינתן שהתורה בקשו המלאכים

משה  להם ענה העליונים, בעולמות

ישראל  לבני ניתנה שהתורה רבינו

ויצר  ואם אב להם יש למצרים, שירדו

וכו'. ÌB˜Óaהרע ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿»
‡˜Âc ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ,¯Á‡«≈¿««»»»«¿»
¯‰ ÏÚ '‰ „¯iÂ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«≈∆««

ÈÈÒ17 נשארו ישראל שבני בעוד ƒ«
הגשמי  הזה בעולם בגופים כנשמות

˙‡ ‰"aw‰ ‰ÏÚ‰L ‡ÏÂ¿…∆∆¡»«»»∆
Ï‡¯NÈ מהעולם למעלה, מלמטה ƒ¿»≈

‡l‡הזה  ,ÌÈÓM‰ ÈÓLÏƒ¿≈«»«ƒ∆»
הוא  ברוך הקדוש ÔÈk¯‰ƒ¿ƒלהיפך,

וכופף ‰B·k„הוריד ‡qk ˙‡∆ƒ≈«»
ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰Â¿«»«ƒ¿≈«»«ƒ

למטה  ‰‰¯מלמעלה ÏÚ«»»
ÈÓLb‰18,הזה BÚ„בעולם ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…

‰lÚt ‰ÏÚt BÊ ‰„È¯iL ‡l‡∆»∆¿ƒ»»¬»¿À»
˙¯k כל ‰‰¯לעין ˙eiÓL‚a ƒ∆∆¿«¿ƒ»»

ההר  על הרוחני האלוקי האור ירידת

פעל  שהדבר כזה באופן שינוי היתה

ההר  בגשמיות ¿BÓkממשי
·e˙kL19,Blk ÔLÚ ÈÈÒ ¯‰Â ∆»¿«ƒ«»«À

ÔLÚ‰ ÔÈÚc ההר על שנראה ¿ƒ¿«∆»»
Ô‡kפועל ב  ‰˙È‰L ‰¯BÓ∆∆»¿»»

˙eLaÏ˙‰ האלוקי האור של ƒ¿«¿
‰‰¯העליון  ˙eiÓLb CB˙a¿«¿ƒ»»

'eÎ „bn‰ ˙¯È·Le20 של ביטול ¿ƒ««¿«≈
על  ומסתיר ומעלים לאלקות שמנגד דבר בתור החומרית הגשמית המציאות

האלוקי. האור
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n"cyz'dח ,oefg zay ,mixac t"y

הּידּוע  (ּבּלׁשֹון ׁשלֹום 21הּוא לעׂשֹות ׁשּנּתנה ( ְֲִֶַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשאין ּכזה עֹולם לתֹו ׁשּבאה היינּו ְְֵֶֶֶַָָָָָָּבעֹולם,

ּדמּכל  ׁשלֹום. ּבֹו לעׂשֹות היא ּבֹו ּופעּלתּה ְְֲִִַָָָָָֻׁשלֹום,

ּבנׁשמֹות  הּוא האדם עבֹודת ׁשענין מּובן, ְְֲִִֶֶַַָָָָָזה

ּבחינת  והן צּיֹון ּבחינת ּדהן והינּו, ּדוקא. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָּבגּופים 

אּלא  ּבּגּוף , הּמלּבׁשת הּנׁשמה על קאי ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻוׁשביה

על  קאי ּדצּיֹון ענינים, ב' יׁשנם ּגּופא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבזה

וׁשביה  הּנפׁשֿהאלקית. ּגּופא, הּנׁשמה ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחינת

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם הּלבּוׁשים על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָקאי

ּבעֹולם  וחלקֹו וגּוף ּבּנפׁשֿהּבהמית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהּמתלּבׁשים

כּו'. עצמֹו הּגּוף על ׁשּקאי אֹו ְֵֶַַַָכּו',

‰p‰Â היא אּלּו ּבחינֹות ּבב' הּפדּיה ּפעּלת ¿ƒ≈ְְְְִִִֵַַָֻ

ּתֹורה  ׁשהם ּוצדקה מׁשּפט ְְְִֵֵֶַָָָָעלֿידי

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר ּדמׁשּפט 22ּוצדקה. ְְְְְְִִֵַָָָָָֹ

על  אּונקלֹוס ׁשּתרּגם ּכמֹו הּתֹורה הלכֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָענינֹו

קדמייתא.23הּפסּוק  ּכהלכתא הראׁשֹון ּכּמׁשּפט ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

ּבתרּגּום  הּוא זה ענין ׁשּמקֹור ּדמה לֹומר, ְְְְְְִֵֶֶַַַָ[ויׁש

הענין. לתכן ׁשּיכּותֹו מחמת הּוא ּדוקא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאּונקלֹוס

מׁשּפטים ּדה  ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה מבאר 24ּנה ְְְְִִִֵַָָָָָֹ

והפיכתם  העֹולם אּמֹות לׁשֹונֹות ּברּור ְְְֲִִֵַַָָָָֻּבענין

ּתֹורה  ּבעניני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים עלֿידי  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלקדּׁשה

מן  ּפדיֹון ּכאן, הּמבאר הענין ּתכן ּגם וזהּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹכּו'.

ּתֹורה  ּבין ההפרׁש ּדהּנה והּׁשביה]. ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּגלּות
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חנוכה.)21 הל' סוף סע"ב.)22רמב"ם א, יג.)23פרשתנו מ, ואילך.)24וישב ד עז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ כשהיא דווקא היא נשמה כל של העבודה שעיקר כשם ¿«∆∆∆

למטה) (מלמעלה ה' "וירד של בדרך דווקא היה תורה ומתן בגוף, מלובשת

כך  סיני, הר ‰Bz¯‰על ÔÈÚ ˙eÏÏk בעת רק (לא בעולם מתן ופעולתה ¿»ƒ¿««»
‰Úe„iתורה) ÔBLla) ‡e‰21,ÌÏBÚa ÌBÏL ˙BNÚÏ ‰zpL ( «»«»«∆ƒ¿»«¬»»»

‰Êk ÌÏBÚ CB˙Ï ‰‡aL eÈÈ‰«¿∆»»¿»»∆
Ba ÔÈ‡L עצמו אלא ÌBÏLמצד ∆≈»

שלום  בו שאין כך כל נחות הוא

התורה d˙lÚÙeושלמות, Baשל ¿À»»
ÏkÓc .ÌBÏL Ba ˙BNÚÏ ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»
˙„B·Ú ÔÈÚL ,Ô·eÓ ‰Ê∆»∆ƒ¿«¬«
ÌÈÙe‚a ˙BÓLa ‡e‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿»¿ƒ

‡˜Âc זו בדרך רק לקבל כי אפשר «¿»
ולפעול  הנחות בעולם התורה את

והחומרי. הגשמי העולם בתוך "שלום"

,eÈ‰Â עולה לעיל האמור Ô‰cמכל ¿«¿¿≈
ÔBiˆ ˙ÈÁa הכתוב אומר שעליה ¿ƒ«ƒ

תפדה" במשפט ÈÁa˙"ציון Ô‰Â¿≈¿ƒ«
‰È·LÂ הכתוב אומר "ושביה שעליה ¿»∆»
‰ÓLp‰מכוון˜‡Èבצדקה" ÏÚ »≈««¿»»

,Ûeba ˙LaÏn‰ שבכללות כך «¿À∆∆«
אחד שני  בעניין מדברים הפסוק חלקי

‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡ עניין באותו ∆»∆»∆»
בגוף, המלובשת הנשמה היינו עצמו,

ÌÈÈÚ '· ÌLÈ,שוניםÔBiˆc ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
,‡Ùeb ‰ÓLp‰ ˙ÈÁa ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ««¿»»»

עצמה  È˜Ï‡‰ŒLÙp‰«∆∆»¡…ƒ˙הנשמה 
בגוף. מלובשת שהיא «∆«¿È·LÂ‰כפי
ÌÈLe·l‰ ÏÚ È‡˜ הנפש של »≈««¿ƒ

eac¯האלוקית  ‰·LÁÓ Ì‰L∆≈«¬»»ƒ
ŒLÙpa ÌÈLaÏ˙n‰ ‰NÚÓe«¬∆«ƒ¿«¿ƒ«∆∆
ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ Ûe‚Â ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿¿∆¿»»
BÓˆÚ Ûeb‰ ÏÚ È‡wL B‡ ,'eÎ∆»≈«««¿

'eÎ מלובשת האלוקית שהנפש כפי

באמצעותו. ה' עבודת ענייני בכל ופועלת בו

el‡ ˙BÈÁa '·a ‰i„t‰ ˙lÚt ‰p‰Â"שביה" ושל "ציון" של ¿ƒ≈¿À««¿ƒ»¿¿ƒ≈
‡È‰ בפסוק Bz¯‰כנאמר Ì‰L ‰˜„ˆe ËtLÓ È„ÈŒÏÚ הנקראת ƒ«¿≈ƒ¿»¿»»∆≈»

Bz¯‰'"משפט" ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ .‰˜„ˆe22 הזקן לאדמו"ר ¿»»¿«¿…»¿ƒ≈»
הנזכר  Ìb¯zLבמאמר BÓk ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ BÈÚ ËtLÓc¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿∆ƒ¿≈

˜eÒt‰ ÏÚ ÒBÏ˜e‡23 החלום בפתרון "...האמור המשקים שר של ¿¿««»
הראׁשֹון  ּכּמׁשּפט בידו" פרעה כוס ונתת כנך על והשיבך ראשך את פרעה ְִִַָָישא

משקהו" היית ˜„ÈÈÓ˙‡,"אשר ‡˙ÎÏ‰k פירושו ש"משפט" הרי ¿ƒ¿¿»«¿«¿»
התורה. למשפטי הכוונה במשפט", "ציון בענייננו וכן הלכה,

‰Ê ÔÈÚ ¯B˜nL ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ] היינו ש"משפט" הפירוש ¿≈«¿«∆¿ƒ¿»∆
B˙eÎiL"הלכה" ˙ÓÁÓ ‡e‰ ‡˜Âc ÒBÏ˜e‡ Ìeb¯˙a ‡e‰ של ¿«¿¿¿«¿»≈¬««»

אונקלוס ‡B¯'תרגום ‰¯B˙'a ¯‡·Ó ‰p‰c .ÔÈÚ‰ ÔÎ˙Ï לאדמו"ר ¿…∆»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»¿»
ÌÈËtLÓהזקן  ˙L¯t24ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ˙BBLÏ ¯e¯a ÔÈÚa »»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿À»»

Â‰¯Bz ÈÈÚa Ì‰a ÌÈLnzLnL È„ÈŒÏÚ ‰M„˜Ï Ì˙ÎÈÙ‰«¬ƒ»»ƒ¿À»«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ¿¿≈»
.'eÎ

באבנים  ..." אור': ב'תורה מבואר וכך

שהן  ממש אבנים הא' מדרגות. שני יש

הנעשה  האבן והב' שמים. בידי בריאה

מן  שנעשית הלבינה והיא אדם בידי

ומפורסם  כידוע אדם... בני ע"י העפר

חומה  בית בנין יבנו הלבנים מן שגם

תחלה  שצריך אך האבנים. מן כמו

חזקים  שיהיו הלבנים לעשות איך הכנה

אותם  שישרפו ע"י והוא ומתקיימים

בחי' מב' והנמשל האש... בכבשן

בעניין  ברוחניות ג"כ יובן אלו אבנים

בהם  שיש אבנים שנקראים האותיות

בידי  בריאה בחי' הא' בחינות. ב' גםֿכן

הנעשה  בחי' והב' אבנים. ונק' שמים

בחינת  כי והיינו לבינים. ונק' אדם בידי

התורה  שהתורה אותיות אבנים נקראים

והוא  משה אל ה' וידבר השמים מן היא

הלבנים  בחי' אך הקודש... לשון נק'

מלשונות  לשון ע' של אותיות היינו

מדבר  ועם עם כל אשר האומות

רוחות  כארבע כתיב והנה כלשונו.

שישראל  דהיינו אתכם פרשתי השמים

כן  גם ומדברים אומות בע' מפוזרים

בכל  בתוכם דרים שהם ועם עם כלשון

כשמתפללים  כך ואחר ומתן משא צרכי

תורה  ולומדים בכוונה נפש במסירות

אזי  ומתן, במשא העסק מיגיעת לשמה

בהם  שדברו אותיות צירופי כל מעלים

וזהו  נשמתם... לשרש מעלה למעלה

מבחינת  משך הקודש לשון כי פירוש הקדש. טהרת על שנעשו חולין הנקרא

ידי  על כשמתבררים אבל חול הם לשונות שאר כן שאין מה העליון קדש

מלות  כמה יש בגמרא וכמו התורה להבין בהם כשמדברים (וגם כנ"ל התפלה

הקדש... טהרת על נעשים הם הרי בשלמא) אמרת אי השתא הכי ארמי לשון

ג"כ  נעשים אדם ידי מעשה ע"י מ"מ פשוט עפר שהן שהגם הלבנים כמשל

חומה...". מהם שבונים עד כנ"ל אבן בבחינת וחזקים קשים

ÔBÈ„t ,Ô‡k ¯‡·n‰ ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰ÊÂ שירדו קדושה ענייני של ¿∆«…∆»ƒ¿»«¿…»»ƒ¿
העולם  ענייני בתוך È·M‰Â‰ונתלבשו ˙eÏb‰ ÔÓ למקורם והעלאתם ƒ«»¿«ƒ¿»

].בקדושה 
("משפט") התורה של הפדייה העניינים, שני בין ההבדל את ומפרט והולך

הצדקה: של והפדייה
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מקֹומֹות  ּבכּמה מבאר ב'25ּוצדקה ענין ׁשהּוא ְְְְְִֶַַָָָָֹ

והליכה  למּטה מּלמעלה הליכה ,הּלּו ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאֹופּני

הליכה  הּוא ענינּה ּדהּתֹורה למעלה. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָמּלמּטה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו למּטה, הּׁשמים 26מּלמעלה מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

הּׁשמים  ׁשהרּכין וכּנ"ל גֹו' קֹולֹו את ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָהׁשמיע

למּטה  הּתֹורה ּבהיֹות וגם כּו'. הּׁשמים ְְְְִִֵַַַַַָָָּוׁשמי

ּכאׁש ּדברי ּכה הלא ׁשּכתּוב ּכמֹו לאׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶָָָֹֹנמׁשלה

(ּכּמבאר 16גו' למעלה לעלֹות טבעֹו ּדהאׁש ,ְְְְְֲִֵַַַָָָֹ

הּוא 27ּבּתניא  למּטה, היא ׁשהּתֹורה זה ּכן ואם ( ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

המׁשכה  ׁשל ּתמידית ּפעּלה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻמחמת

הּטעם  ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר ויׁש למּטה. ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָמּלמעלה

ענין  ּכי מׁשּפט, ּבׁשם ּכאן נקראת ׁשהּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמה

מּלמעלה  המׁשכה ּבחינת על מֹורה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּמׁשּפט

הּנׁשּפט  מהּדבר למעלה ׁשהּוא ׁשֹופט ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה

ענין  מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה. מּלמעלה ׁשֹופטֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוהּוא

למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ענינּה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָהּצדקה

ׁשּכתּוב  הּוא 28ּוכמֹו ׁשענינּה ּגֹוי, תרֹומם ּוצדקה ְְְְִֵֶֶָָָָָ

ּבכללּות  הּוא ֿ זה ועלּֿדר וההגּבהה. ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָההרמה

הּמצֹות  ּכל ּכללּות היא (ׁשּצדקה הּמצֹות )29ּכל ְְְְִִִֶַַָָָָָ

מּלמּטה  הּגׁשמּיים הּדברים העלאת הּוא ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשענינן

ּובזה  צּיֹון 30למעלה. ּבחינת ׁשּפדּית מה יּובן ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ּופ  הּתֹורה, עלֿידי היא היא וׁשביה ּבחינת דּית ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשהיא  הּוא ׁשענינּה ּדהּתֹורה הּצדקה. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעלֿידי

ׁשּיכת  ּכאׁש, ּדברי למעלה, ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָלמּטה

אלקה  חלק  ׁשהיא הּנפׁשֿהאלקית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלבחינת

ּפעּלתֹו הּצדקה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּמעל

צרי וזה מּמדרגתֹו, להעלֹותֹו ׁשּצרי ּבעני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא

מה  ּגם יּובן ּובזה וׁשביה. ּבבחינת ְְְִִִֶֶַַַָָָָלהיֹות
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ובכ"מ.)25 .34 שבהערה מקומות ג. מב, מקץ תו"א לו.)26ראה ד, א,)28פי"ט.)27ואתחנן תו"א וראה לד. יד, משלי

ובכ"מ. ובכ"מ.)29ב. ב). (מח, פל"ז תניא הנ"ל.)30ראה תשל"ה במשפט ציון ד"ה בכ"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó ‰˜„ˆe ‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰ ‰p‰c˙25 ¿ƒ≈«∆¿≈≈»¿»»¿…»¿«»¿

החסידות  ‰Cel,בתורת ÈpÙB‡ '· ÔÈÚ ‡e‰L'הליכה' של אופנים שני ∆ƒ¿««≈ƒ
לאלוקות שכוונתה  האדם של קירוב hÓÏ‰לגרום ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

הארה  ידי למטה על האדם אל המאירה מלמעלה «ÎÈÏ‰Â«¬ƒ‰אלוקית
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ידי על ƒ¿«»¿«¿»

להתעלות  למטה האדם מצד התעוררות

‰e‡למעלה. dÈÚ ‰¯Bz‰c¿«»ƒ¿»»
‰ÎÈÏ‰ והתגלות המשכת של ¬ƒ»
עליונים ÏÚÓlÓ‰אלוקות  מעולמות ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,האדם BÓÎeאל ¿«»¿
·e˙kL26 תורה מתן ÔÓלגבי ∆»ƒ
ÌÈÓM‰ מלמעלה ‰EÚÈÓLהיינו «»«ƒƒ¿ƒ¬

הוא  ברוך ‚B'הקדוש BÏB˜ ˙‡∆
ÔÈk¯‰L Ï"pÎÂ וכופף הוריד ¿««∆ƒ¿ƒ

הוא  ברוך ÈÓLeהקדוש ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈
'eÎ ÌÈÓM‰.למטה סיני הר אל «»«ƒ

‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙BÈ‰a Ì‚Â¿«ƒ¿«»¿«»
·e˙kL BÓk L‡Ï ‰ÏLÓƒ¿¿»¿≈¿∆»

'Â‚ L‡k È¯·c ‰k ‡Ï‰16, ¬……¿»ƒ¿≈
‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ BÚ·Ë L‡‰c¿»≈ƒ¿«¬¿«¿»

‡Èza ¯‡·nk)27..." לשונו: וזה «¿…»««¿»
למעלה  תמיד שמתנענע הנר כאור

בטבעו  חפץ האש שאור מפני בטבעו

בשורשו  ולהידבק מהפתילה להיפרד

שתחת  הכללי האש ביסוד למעלה,

הירח..." בהיותה ),גלגל שגם כך

חזק  בקשר קשורה התורה למטה,

כמו  אליו ונמשכת למעלה למקורה

למעלה, נמשכת להיות האש שטבע

‡È‰ ‰¯Bz‰L ‰Ê Ôk Ì‡Â¿ƒ≈∆∆«»ƒ
‡e‰ ,‰hÓÏ עצמה שמצד מפני לא ¿«»

אלא  למטה שייכת »¬≈ÓÁÓ˙היא
ÏL ˙È„ÈÓz ‰lÚt da LiL∆≈»¿À»¿ƒƒ∆
.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«≈«««
על  ˜¯‡˙הפנימי ‰¯Bz‰L ‰Ó«∆«»ƒ¿≈

Ô‡k"תפדה במשפט "ציון בפסוק »
ÔÈÚ Èk ,ËtLÓ ÌLa¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ËtLn‰«ƒ¿»∆«¿ƒ«

¯·c‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ËÙBL BÓk ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿≈∆¿«¿»≈«»»
‰ÏÚÓlÓ BËÙBL ‡e‰Â ËtLp‰ נמצא השופט אל hÓÏ‰שם «ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿»¿«»

לידי  באים שהם כפי למטה הדברים נמצאת שהתורה כשם בפועל, מעשה

למטה. מלמעלה תמיד נמשכת היא כי הזה העולם בענייני ומלובשת

‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ dÈÚ ‰˜„v‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿»»ƒ¿»»«¬»»ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ מצד) מלמטה התעלות של בדרך לאלוקות האדם של התקרבות ¿«¿»

e˙kL·למעלה האדם) BÓÎe28dÈÚL ,ÈBb ÌÓB¯˙ ‰˜„ˆe ¿∆»¿»»¿≈∆ƒ¿»»
מצוות  של ‰e‡הצדקה המיוחד 

‰‰a‚‰‰Â ‰Ó¯‰‰ שנתינת «¬»»¿««¿»»
להתעלות  באדם, פועלת הצדקה

למעלה. ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מלמטה
˙Bˆn‰ Ïk ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»»«ƒ¿
Ïk ˙eÏÏk ‡È‰ ‰˜„vL)∆¿»»ƒ¿»»

˙Bˆn‰29 וצדקה" שכתוב כמו «ƒ¿
כל  את לעשות נשמור כי לנו תהיה

..." בתניא: כמבואר הזאת", המצווה

במעלת  מאוד במאוד רז"ל שהפליגו

כל  כנגד ששקולה ואמרו הצדקה,

היא  ירושלמי תלמוד ובכל המצוות,

היה  כך כי סתם, "מצווה" בשם נקראת

בשם  צדקה לקרוא הלשון הרגל

עיקר  שהיא מפני סתם, "מצוה"

כולנה"), על ועולה מעשיות המצוות

ÔÈÚL המצוות כל ‰e‡של ∆ƒ¿»»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»««¿»ƒ««¿ƒƒ

המצוות  לקיום «»¿hÓlÓƒ‰המשמשים
.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

‰Ê·e30Ó Ô·eÈ˙i„tL ‰ »∆»«∆¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÔBiˆ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ«¿≈

‰¯Bz‰ המשכה מלמעלה שעניינה «»
È·LÂ‰למטה, ˙ÈÁa ˙i„Ùe¿ƒ«¿ƒ«¿»∆»

‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ שעניינה ƒ«¿≈«¿»»
למעלה.העלאה  «»¿Bz‰c¯‰מלמטה

‰hÓÏ ‡È‰L ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«»
שירדה  בדברים לאחר ונתלבשה

נשארה  זאת בכל ¿BÓkגשמיים,
,‰ÏÚÓÏ ‡È‰L למטה וגם בהיותה ∆ƒ¿«¿»

עליה  ÎiL˙נאמר ,L‡k È¯·c¿»«¿≈«∆∆
˙È˜Ï‡‰ŒLÙp‰ ˙ÈÁ·Ï כפי ƒ¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

עצמה  מצד ÏÁ˜שהיא ‡È‰L∆ƒ≈∆
LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ושייכת ∆…»ƒ«««»

ÔÈÚללמעלה, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
B˙‚¯„nÓ B˙BÏÚ‰Ï CÈ¯vL ÈÚa ‡È‰ B˙lÚt ‰˜„v‰ כיוון «¿»»¿À»ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿≈»

נחות, במצב למטה, È·LÂ‰שנמצא ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÂ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿»∆»
למעלה. מלמטה העלאה בדרך היא שלהם והפדייה
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ט n"cyz'd ,oefg zay ,mixac t"y

הּידּוע  (ּבּלׁשֹון ׁשלֹום 21הּוא לעׂשֹות ׁשּנּתנה ( ְֲִֶַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשאין ּכזה עֹולם לתֹו ׁשּבאה היינּו ְְֵֶֶֶַָָָָָָּבעֹולם,

ּדמּכל  ׁשלֹום. ּבֹו לעׂשֹות היא ּבֹו ּופעּלתּה ְְֲִִַָָָָָֻׁשלֹום,

ּבנׁשמֹות  הּוא האדם עבֹודת ׁשענין מּובן, ְְֲִִֶֶַַָָָָָזה

ּבחינת  והן צּיֹון ּבחינת ּדהן והינּו, ּדוקא. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָּבגּופים 

אּלא  ּבּגּוף , הּמלּבׁשת הּנׁשמה על קאי ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻוׁשביה

על  קאי ּדצּיֹון ענינים, ב' יׁשנם ּגּופא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבזה

וׁשביה  הּנפׁשֿהאלקית. ּגּופא, הּנׁשמה ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחינת

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה ׁשהם הּלבּוׁשים על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָקאי

ּבעֹולם  וחלקֹו וגּוף ּבּנפׁשֿהּבהמית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהּמתלּבׁשים

כּו'. עצמֹו הּגּוף על ׁשּקאי אֹו ְֵֶַַַָכּו',

‰p‰Â היא אּלּו ּבחינֹות ּבב' הּפדּיה ּפעּלת ¿ƒ≈ְְְְִִִֵַַָֻ

ּתֹורה  ׁשהם ּוצדקה מׁשּפט ְְְִֵֵֶַָָָָעלֿידי

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר ּדמׁשּפט 22ּוצדקה. ְְְְְְִִֵַָָָָָֹ

על  אּונקלֹוס ׁשּתרּגם ּכמֹו הּתֹורה הלכֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָענינֹו

קדמייתא.23הּפסּוק  ּכהלכתא הראׁשֹון ּכּמׁשּפט ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

ּבתרּגּום  הּוא זה ענין ׁשּמקֹור ּדמה לֹומר, ְְְְְְִֵֶֶַַַָ[ויׁש

הענין. לתכן ׁשּיכּותֹו מחמת הּוא ּדוקא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאּונקלֹוס

מׁשּפטים ּדה  ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה מבאר 24ּנה ְְְְִִִֵַָָָָָֹ

והפיכתם  העֹולם אּמֹות לׁשֹונֹות ּברּור ְְְֲִִֵַַָָָָֻּבענין

ּתֹורה  ּבעניני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים עלֿידי  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלקדּׁשה

מן  ּפדיֹון ּכאן, הּמבאר הענין ּתכן ּגם וזהּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹכּו'.

ּתֹורה  ּבין ההפרׁש ּדהּנה והּׁשביה]. ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּגלּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ כשהיא דווקא היא נשמה כל של העבודה שעיקר כשם ¿«∆∆∆

למטה) (מלמעלה ה' "וירד של בדרך דווקא היה תורה ומתן בגוף, מלובשת

כך  סיני, הר ‰Bz¯‰על ÔÈÚ ˙eÏÏk בעת רק (לא בעולם מתן ופעולתה ¿»ƒ¿««»
‰Úe„iתורה) ÔBLla) ‡e‰21,ÌÏBÚa ÌBÏL ˙BNÚÏ ‰zpL ( «»«»«∆ƒ¿»«¬»»»

‰Êk ÌÏBÚ CB˙Ï ‰‡aL eÈÈ‰«¿∆»»¿»»∆
Ba ÔÈ‡L עצמו אלא ÌBÏLמצד ∆≈»

שלום  בו שאין כך כל נחות הוא

התורה d˙lÚÙeושלמות, Baשל ¿À»»
ÏkÓc .ÌBÏL Ba ˙BNÚÏ ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»
˙„B·Ú ÔÈÚL ,Ô·eÓ ‰Ê∆»∆ƒ¿«¬«
ÌÈÙe‚a ˙BÓLa ‡e‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿»¿ƒ

‡˜Âc זו בדרך רק לקבל כי אפשר «¿»
ולפעול  הנחות בעולם התורה את

והחומרי. הגשמי העולם בתוך "שלום"

,eÈ‰Â עולה לעיל האמור Ô‰cמכל ¿«¿¿≈
ÔBiˆ ˙ÈÁa הכתוב אומר שעליה ¿ƒ«ƒ

תפדה" במשפט ÈÁa˙"ציון Ô‰Â¿≈¿ƒ«
‰È·LÂ הכתוב אומר "ושביה שעליה ¿»∆»
‰ÓLp‰מכוון˜‡Èבצדקה" ÏÚ »≈««¿»»

,Ûeba ˙LaÏn‰ שבכללות כך «¿À∆∆«
אחד שני  בעניין מדברים הפסוק חלקי

‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡ עניין באותו ∆»∆»∆»
בגוף, המלובשת הנשמה היינו עצמו,

ÌÈÈÚ '· ÌLÈ,שוניםÔBiˆc ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
,‡Ùeb ‰ÓLp‰ ˙ÈÁa ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ««¿»»»

עצמה  È˜Ï‡‰ŒLÙp‰«∆∆»¡…ƒ˙הנשמה 
בגוף. מלובשת שהיא «∆«¿È·LÂ‰כפי
ÌÈLe·l‰ ÏÚ È‡˜ הנפש של »≈««¿ƒ

eac¯האלוקית  ‰·LÁÓ Ì‰L∆≈«¬»»ƒ
ŒLÙpa ÌÈLaÏ˙n‰ ‰NÚÓe«¬∆«ƒ¿«¿ƒ«∆∆
ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ Ûe‚Â ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿¿∆¿»»
BÓˆÚ Ûeb‰ ÏÚ È‡wL B‡ ,'eÎ∆»≈«««¿

'eÎ מלובשת האלוקית שהנפש כפי

באמצעותו. ה' עבודת ענייני בכל ופועלת בו

el‡ ˙BÈÁa '·a ‰i„t‰ ˙lÚt ‰p‰Â"שביה" ושל "ציון" של ¿ƒ≈¿À««¿ƒ»¿¿ƒ≈
‡È‰ בפסוק Bz¯‰כנאמר Ì‰L ‰˜„ˆe ËtLÓ È„ÈŒÏÚ הנקראת ƒ«¿≈ƒ¿»¿»»∆≈»

Bz¯‰'"משפט" ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ .‰˜„ˆe22 הזקן לאדמו"ר ¿»»¿«¿…»¿ƒ≈»
הנזכר  Ìb¯zLבמאמר BÓk ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ BÈÚ ËtLÓc¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿∆ƒ¿≈

˜eÒt‰ ÏÚ ÒBÏ˜e‡23 החלום בפתרון "...האמור המשקים שר של ¿¿««»
הראׁשֹון  ּכּמׁשּפט בידו" פרעה כוס ונתת כנך על והשיבך ראשך את פרעה ְִִַָָישא

משקהו" היית ˜„ÈÈÓ˙‡,"אשר ‡˙ÎÏ‰k פירושו ש"משפט" הרי ¿ƒ¿¿»«¿«¿»
התורה. למשפטי הכוונה במשפט", "ציון בענייננו וכן הלכה,

‰Ê ÔÈÚ ¯B˜nL ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ] היינו ש"משפט" הפירוש ¿≈«¿«∆¿ƒ¿»∆
B˙eÎiL"הלכה" ˙ÓÁÓ ‡e‰ ‡˜Âc ÒBÏ˜e‡ Ìeb¯˙a ‡e‰ של ¿«¿¿¿«¿»≈¬««»

אונקלוס ‡B¯'תרגום ‰¯B˙'a ¯‡·Ó ‰p‰c .ÔÈÚ‰ ÔÎ˙Ï לאדמו"ר ¿…∆»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»¿»
ÌÈËtLÓהזקן  ˙L¯t24ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ˙BBLÏ ¯e¯a ÔÈÚa »»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿À»»

Â‰¯Bz ÈÈÚa Ì‰a ÌÈLnzLnL È„ÈŒÏÚ ‰M„˜Ï Ì˙ÎÈÙ‰«¬ƒ»»ƒ¿À»«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ¿¿≈»
.'eÎ

באבנים  ..." אור': ב'תורה מבואר וכך

שהן  ממש אבנים הא' מדרגות. שני יש

הנעשה  האבן והב' שמים. בידי בריאה

מן  שנעשית הלבינה והיא אדם בידי

ומפורסם  כידוע אדם... בני ע"י העפר

חומה  בית בנין יבנו הלבנים מן שגם

תחלה  שצריך אך האבנים. מן כמו

חזקים  שיהיו הלבנים לעשות איך הכנה

אותם  שישרפו ע"י והוא ומתקיימים

בחי' מב' והנמשל האש... בכבשן

בעניין  ברוחניות ג"כ יובן אלו אבנים

בהם  שיש אבנים שנקראים האותיות

בידי  בריאה בחי' הא' בחינות. ב' גםֿכן

הנעשה  בחי' והב' אבנים. ונק' שמים

בחינת  כי והיינו לבינים. ונק' אדם בידי

התורה  שהתורה אותיות אבנים נקראים

והוא  משה אל ה' וידבר השמים מן היא

הלבנים  בחי' אך הקודש... לשון נק'

מלשונות  לשון ע' של אותיות היינו

מדבר  ועם עם כל אשר האומות

רוחות  כארבע כתיב והנה כלשונו.

שישראל  דהיינו אתכם פרשתי השמים

כן  גם ומדברים אומות בע' מפוזרים

בכל  בתוכם דרים שהם ועם עם כלשון

כשמתפללים  כך ואחר ומתן משא צרכי

תורה  ולומדים בכוונה נפש במסירות

אזי  ומתן, במשא העסק מיגיעת לשמה

בהם  שדברו אותיות צירופי כל מעלים

וזהו  נשמתם... לשרש מעלה למעלה

מבחינת  משך הקודש לשון כי פירוש הקדש. טהרת על שנעשו חולין הנקרא

ידי  על כשמתבררים אבל חול הם לשונות שאר כן שאין מה העליון קדש

מלות  כמה יש בגמרא וכמו התורה להבין בהם כשמדברים (וגם כנ"ל התפלה

הקדש... טהרת על נעשים הם הרי בשלמא) אמרת אי השתא הכי ארמי לשון

ג"כ  נעשים אדם ידי מעשה ע"י מ"מ פשוט עפר שהן שהגם הלבנים כמשל

חומה...". מהם שבונים עד כנ"ל אבן בבחינת וחזקים קשים

ÔBÈ„t ,Ô‡k ¯‡·n‰ ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰ÊÂ שירדו קדושה ענייני של ¿∆«…∆»ƒ¿»«¿…»»ƒ¿
העולם  ענייני בתוך È·M‰Â‰ונתלבשו ˙eÏb‰ ÔÓ למקורם והעלאתם ƒ«»¿«ƒ¿»

].בקדושה 
("משפט") התורה של הפדייה העניינים, שני בין ההבדל את ומפרט והולך

הצדקה: של והפדייה
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מקֹומֹות  ּבכּמה מבאר ב'25ּוצדקה ענין ׁשהּוא ְְְְְִֶַַָָָָֹ

והליכה  למּטה מּלמעלה הליכה ,הּלּו ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאֹופּני

הליכה  הּוא ענינּה ּדהּתֹורה למעלה. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָמּלמּטה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו למּטה, הּׁשמים 26מּלמעלה מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

הּׁשמים  ׁשהרּכין וכּנ"ל גֹו' קֹולֹו את ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָהׁשמיע

למּטה  הּתֹורה ּבהיֹות וגם כּו'. הּׁשמים ְְְְִִֵַַַַַָָָּוׁשמי

ּכאׁש ּדברי ּכה הלא ׁשּכתּוב ּכמֹו לאׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶָָָֹֹנמׁשלה

(ּכּמבאר 16גו' למעלה לעלֹות טבעֹו ּדהאׁש ,ְְְְְֲִֵַַַָָָֹ

הּוא 27ּבּתניא  למּטה, היא ׁשהּתֹורה זה ּכן ואם ( ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

המׁשכה  ׁשל ּתמידית ּפעּלה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻמחמת

הּטעם  ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר ויׁש למּטה. ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָמּלמעלה

ענין  ּכי מׁשּפט, ּבׁשם ּכאן נקראת ׁשהּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמה

מּלמעלה  המׁשכה ּבחינת על מֹורה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּמׁשּפט

הּנׁשּפט  מהּדבר למעלה ׁשהּוא ׁשֹופט ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה

ענין  מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה. מּלמעלה ׁשֹופטֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוהּוא

למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ענינּה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָהּצדקה

ׁשּכתּוב  הּוא 28ּוכמֹו ׁשענינּה ּגֹוי, תרֹומם ּוצדקה ְְְְִֵֶֶָָָָָ

ּבכללּות  הּוא ֿ זה ועלּֿדר וההגּבהה. ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָההרמה

הּמצֹות  ּכל ּכללּות היא (ׁשּצדקה הּמצֹות )29ּכל ְְְְִִִֶַַָָָָָ

מּלמּטה  הּגׁשמּיים הּדברים העלאת הּוא ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשענינן

ּובזה  צּיֹון 30למעלה. ּבחינת ׁשּפדּית מה יּובן ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ּופ  הּתֹורה, עלֿידי היא היא וׁשביה ּבחינת דּית ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשהיא  הּוא ׁשענינּה ּדהּתֹורה הּצדקה. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעלֿידי

ׁשּיכת  ּכאׁש, ּדברי למעלה, ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָלמּטה

אלקה  חלק  ׁשהיא הּנפׁשֿהאלקית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלבחינת

ּפעּלתֹו הּצדקה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּמעל

צרי וזה מּמדרגתֹו, להעלֹותֹו ׁשּצרי ּבעני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא

מה  ּגם יּובן ּובזה וׁשביה. ּבבחינת ְְְִִִֶֶַַַָָָָלהיֹות
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ובכ"מ.)25 .34 שבהערה מקומות ג. מב, מקץ תו"א לו.)26ראה ד, א,)28פי"ט.)27ואתחנן תו"א וראה לד. יד, משלי

ובכ"מ. ובכ"מ.)29ב. ב). (מח, פל"ז תניא הנ"ל.)30ראה תשל"ה במשפט ציון ד"ה בכ"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó ‰˜„ˆe ‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰ ‰p‰c˙25 ¿ƒ≈«∆¿≈≈»¿»»¿…»¿«»¿

החסידות  ‰Cel,בתורת ÈpÙB‡ '· ÔÈÚ ‡e‰L'הליכה' של אופנים שני ∆ƒ¿««≈ƒ
לאלוקות שכוונתה  האדם של קירוב hÓÏ‰לגרום ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

הארה  ידי למטה על האדם אל המאירה מלמעלה «ÎÈÏ‰Â«¬ƒ‰אלוקית
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ידי על ƒ¿«»¿«¿»

להתעלות  למטה האדם מצד התעוררות

‰e‡למעלה. dÈÚ ‰¯Bz‰c¿«»ƒ¿»»
‰ÎÈÏ‰ והתגלות המשכת של ¬ƒ»
עליונים ÏÚÓlÓ‰אלוקות  מעולמות ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,האדם BÓÎeאל ¿«»¿
·e˙kL26 תורה מתן ÔÓלגבי ∆»ƒ
ÌÈÓM‰ מלמעלה ‰EÚÈÓLהיינו «»«ƒƒ¿ƒ¬

הוא  ברוך ‚B'הקדוש BÏB˜ ˙‡∆
ÔÈk¯‰L Ï"pÎÂ וכופף הוריד ¿««∆ƒ¿ƒ

הוא  ברוך ÈÓLeהקדוש ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈
'eÎ ÌÈÓM‰.למטה סיני הר אל «»«ƒ

‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙BÈ‰a Ì‚Â¿«ƒ¿«»¿«»
·e˙kL BÓk L‡Ï ‰ÏLÓƒ¿¿»¿≈¿∆»

'Â‚ L‡k È¯·c ‰k ‡Ï‰16, ¬……¿»ƒ¿≈
‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ BÚ·Ë L‡‰c¿»≈ƒ¿«¬¿«¿»

‡Èza ¯‡·nk)27..." לשונו: וזה «¿…»««¿»
למעלה  תמיד שמתנענע הנר כאור

בטבעו  חפץ האש שאור מפני בטבעו

בשורשו  ולהידבק מהפתילה להיפרד

שתחת  הכללי האש ביסוד למעלה,

הירח..." בהיותה ),גלגל שגם כך

חזק  בקשר קשורה התורה למטה,

כמו  אליו ונמשכת למעלה למקורה

למעלה, נמשכת להיות האש שטבע

‡È‰ ‰¯Bz‰L ‰Ê Ôk Ì‡Â¿ƒ≈∆∆«»ƒ
‡e‰ ,‰hÓÏ עצמה שמצד מפני לא ¿«»

אלא  למטה שייכת »¬≈ÓÁÓ˙היא
ÏL ˙È„ÈÓz ‰lÚt da LiL∆≈»¿À»¿ƒƒ∆
.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«≈«««
על  ˜¯‡˙הפנימי ‰¯Bz‰L ‰Ó«∆«»ƒ¿≈

Ô‡k"תפדה במשפט "ציון בפסוק »
ÔÈÚ Èk ,ËtLÓ ÌLa¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ËtLn‰«ƒ¿»∆«¿ƒ«

¯·c‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ËÙBL BÓk ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿≈∆¿«¿»≈«»»
‰ÏÚÓlÓ BËÙBL ‡e‰Â ËtLp‰ נמצא השופט אל hÓÏ‰שם «ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿»¿«»

לידי  באים שהם כפי למטה הדברים נמצאת שהתורה כשם בפועל, מעשה

למטה. מלמעלה תמיד נמשכת היא כי הזה העולם בענייני ומלובשת

‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ dÈÚ ‰˜„v‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿»»ƒ¿»»«¬»»ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ מצד) מלמטה התעלות של בדרך לאלוקות האדם של התקרבות ¿«¿»

e˙kL·למעלה האדם) BÓÎe28dÈÚL ,ÈBb ÌÓB¯˙ ‰˜„ˆe ¿∆»¿»»¿≈∆ƒ¿»»
מצוות  של ‰e‡הצדקה המיוחד 

‰‰a‚‰‰Â ‰Ó¯‰‰ שנתינת «¬»»¿««¿»»
להתעלות  באדם, פועלת הצדקה

למעלה. ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מלמטה
˙Bˆn‰ Ïk ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»»«ƒ¿
Ïk ˙eÏÏk ‡È‰ ‰˜„vL)∆¿»»ƒ¿»»

˙Bˆn‰29 וצדקה" שכתוב כמו «ƒ¿
כל  את לעשות נשמור כי לנו תהיה

..." בתניא: כמבואר הזאת", המצווה

במעלת  מאוד במאוד רז"ל שהפליגו

כל  כנגד ששקולה ואמרו הצדקה,

היא  ירושלמי תלמוד ובכל המצוות,

היה  כך כי סתם, "מצווה" בשם נקראת

בשם  צדקה לקרוא הלשון הרגל

עיקר  שהיא מפני סתם, "מצוה"

כולנה"), על ועולה מעשיות המצוות

ÔÈÚL המצוות כל ‰e‡של ∆ƒ¿»»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»««¿»ƒ««¿ƒƒ

המצוות  לקיום «»¿hÓlÓƒ‰המשמשים
.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

‰Ê·e30Ó Ô·eÈ˙i„tL ‰ »∆»«∆¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÔBiˆ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ«¿≈

‰¯Bz‰ המשכה מלמעלה שעניינה «»
È·LÂ‰למטה, ˙ÈÁa ˙i„Ùe¿ƒ«¿ƒ«¿»∆»

‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ שעניינה ƒ«¿≈«¿»»
למעלה.העלאה  «»¿Bz‰c¯‰מלמטה

‰hÓÏ ‡È‰L ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«»
שירדה  בדברים לאחר ונתלבשה

נשארה  זאת בכל ¿BÓkגשמיים,
,‰ÏÚÓÏ ‡È‰L למטה וגם בהיותה ∆ƒ¿«¿»

עליה  ÎiL˙נאמר ,L‡k È¯·c¿»«¿≈«∆∆
˙È˜Ï‡‰ŒLÙp‰ ˙ÈÁ·Ï כפי ƒ¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

עצמה  מצד ÏÁ˜שהיא ‡È‰L∆ƒ≈∆
LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ושייכת ∆…»ƒ«««»

ÔÈÚללמעלה, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
B˙‚¯„nÓ B˙BÏÚ‰Ï CÈ¯vL ÈÚa ‡È‰ B˙lÚt ‰˜„v‰ כיוון «¿»»¿À»ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿≈»

נחות, במצב למטה, È·LÂ‰שנמצא ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÂ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿»∆»
למעלה. מלמטה העלאה בדרך היא שלהם והפדייה
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n"cyz'dי ,oefg zay ,mixac t"y

מּׁשּום  ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ְְְְִִִִִִֶֶַַָָּׁשּמקּדים

הענין  ּוכפׁשטּות למצֹות, קֹודמת ְְְְְִִֶֶֶַַָָָׁשהּתֹורה

הקּדמת  עלֿידי היא הּמצֹות מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָּדעׂשּית

 ֿ ועל .'ערּו ּב'ׁשלחן הּצריכֹות הלכֹות ְְְְֲִִַַָָָֻלּמּוד

לקּים  ּדהּנתינתּֿכח הענינים, ּבפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדרֿזה

ׁשּלמעלה. הּתֹורה עלֿידי היא הּמצֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָאת

,ÌÓ‡ על ּגם ׁשּקאי ּבצדקה וׁשביה ּבחינת »¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

היא  ׁשּבזה ההׁשבה הרי ּכּנ"ל, ֲֲִֵֶֶַַַַָָָהּגּוף

יׁשנֹו ּבּגּוף ּגם ׁשהרי צּיֹון, מּבחינת ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָלמעלה

עצמֹו, את עֹוׂשה ּדבר אין ׁשהרי האלקּות ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבחינת

הּוא  ׁשאין אּלא כּו', ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹויׁש

מֹורה  מרּגיׁשֹו, הּוא ׁשאין ּגּופא זה אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָמרּגי ׁשֹו.

יֹורד  יֹותר הּגבֹוּה ּכל ּכי ּביֹותר, למעלה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּׁשרׁשֹו

יֹותר  ׁשּתהיה 31למּטה ּפֹועלים הּצדקה, ועלֿידי . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתׁשּובה  מּלׁשֹון ּגם (וׁשביה והּתׁשּובה )32החזרה ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָ

למעלה  ּומקֹורם לׁשרׁשם היא והּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָוהחזרה

ְַָמעלה.

e‰ÊÂ.ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ¿∆ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּצרי הּנׁשמה עצם היא צּיֹון ְְִִִִִֶֶֶַַָָָּדבחינת

נׁשמה  על קאי וׁשביה ּובחינת הּפדּיה, ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלפעל

לפעל  ׁשּצרי וכּו', הּנׁשמה לבּוׁשי על אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבּגּוף 

למעלה, מּלמּטה וההעלאה ההגּבהה את ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבהם

היא  והּפדּיה רמה. לאיגרא עּמיקּתא ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָמּבירא

והמׁשכה  ּדהעלאה הּקוים ּבב' העבֹודה ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָעלֿידי

נמׁש ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל, הליכה אֹופּני ב' ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהם

מּלמעלה  ּבתֹוככם ּגם והתהּלכּתי ּדקאי 33ענין ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמבאר ,הּלּו ּבחינֹות ב' .34על ְְְְִִַַַָָֹ

עֹוזרֹו הּקּב"ה ּדבתחּלה ואחרּֿכ35והינּו, , ְְְְְְִִַַַַָָָָ
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ואילך.)31 פי"ב לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ובכ"מ.)32ראה שם. ישעי' פרש"י יב.)33ראה כו, מאמרי )34בחוקותי ראה

וש"נ. .299 ע' ח"כ לקו"ש ואילך. תרמ ע' ויקרא אוה"ת תרג. ע' פרשיות קלא. ע' תקס"ט ועוד.)35אדה"ז ב. ל, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈc˜nM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e הפסוק‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÔÈÚ »∆»««∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆

שנזכר  (וכפי המצוות על המדבר בצדקה" "ושביה לפני  התורה על המדבר

תורה), הוא בתורה הדברים סדר גם ˜Ó„B˙לעיל, ‰¯Bz‰L ÌeMÓƒ∆«»∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eËLÙÎe ,˙BˆÓÏ במציאות˙Bˆn‰ ‰NÚÓ ˙iNÚc ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«¬ƒ««¬≈«ƒ¿

ממש  בפועל המצוות ŒÏÚקיום ‡È‰ƒ«
˙BÎÏ‰ „enÏ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»«ƒ¬»

˙BÎÈ¯v‰ כדי אותן לדעת שצריך «¿ƒ
התורה, לפי נכון המצוות את לקיים

המבוא  הפסוקות רות ההלכות

.'Ce¯Ú ÔÁÏL'a¿À¿»»
˙eiÓÈÙa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿ƒƒ

ÁkŒ˙È˙p‰c ,ÌÈÈÚ‰ הרוחנית »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«…«
˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ובמידת) בפועל ¿«≈∆«ƒ¿

מניעות  קשיים, על להתגבר הצורך

‰Bz¯‰ועיכובים) È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«»
‰ÏÚÓlL.מהעולם ∆¿«¿»

‰˜„ˆa ‰È·LÂ ˙ÈÁa ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»»
,Ï"pk Ûeb‰ ÏÚ Ìb È‡wL∆»≈«««««
כפי  הנפש ללבושי הן שהכוונה

(מחשבה, בגוף ופועלת שנתלבשה

עצמו  לגוף והן ומעשה) ≈¬‰¯Èדיבור
‰ÊaL ‰·L‰‰ הפדייה דווקא «¬»»∆»∆

יותר  הנחותים העניינים של והחזרה

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
,ÔBiˆ הגוף וכן הנפש לבושי אכן כי ƒ

מהנשמה  נחותים בוודאי הם עצמו

הפדיה  זאת ובכל עצמה, האלוקית

מאשר  יותר נעלה דבר היא שלהם

הוא  הדבר וטעם הנפש, של הפדייה

BLÈכיון Ûeba Ìb È¯‰L∆¬≈««∆¿
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa אותו שמהווה ¿ƒ«»¡…

וקיום חיות לו ‡ÔÈונותנת È¯‰L∆¬≈≈
BÓˆÚ ˙‡ ‰NBÚ ¯·c,נברא וכל »»∆∆«¿

חיות  ומקבל נוצר דרגה, ומכל סוג מכל

מהבורא, ורק Baאך LÈÂ כמו) בגוף ¿≈
נברא) ÏÚÙpaבכל ÏÚBt‰ Ák…««≈«ƒ¿»

הנברא  בתוך שנמצא הבורא הכוח

BLÈb¯Ó ‡e‰ ÔÈ‡L ‡l‡ ,'eÎ∆»∆≈«¿ƒ
האלוקית  החיות היינו הפועל", ה"כוח

הגשמי. בגוף ונרגש ניכר אינו ומתקיים, נברא הוא Ùeb‡שמכוחה ‰Ê Ï·‡¬»∆»
,BLÈb¯Ó ‡e‰ ÔÈ‡L בגוף נרגש לא האלוקי הפועל" שה"כוח עצמו זה ∆≈«¿ƒ

„¯BÈ ¯˙BÈ dB·b‰ Ïk Èk ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ‰¯BÓ∆∆»¿¿«¿»¿≈ƒ»«»«≈≈
¯˙BÈ ‰hÓÏ31 האבנים דווקא נופלת, היא שכאשר אבנים חומת כמשל ¿«»≈

ושורש  ממקור אלוקי אור דווקא ובנמשל, יותר, רחוק נופלים החומה שבראש

שיורד  האלוקי האור דווקא ולכן יותר, נחות למקום ונמשך יורד יותר, נעלה

נעלה  ושורש ממקור אור הוא ונרגש, נראה שאינו עד כך כל ומתעלם ומתמעט

eLz‰Âבמיוחד. ‰¯ÊÁ‰ ‰È‰zL ÌÈÏÚBt ,‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚÂ‰· ¿«¿≈«¿»»¬ƒ∆ƒ¿∆«¬»»¿«¿»
‰·eLz ÔBLlÓ Ìb ‰È·LÂ)32( ¿»∆»«ƒ¿¿»

הגשמי  הגוף ושל הנפש לבושי של

‰·eLz‰Â ‰¯ÊÁ‰Â,שהיא ¿«¬»»¿«¿»
העלאה  של בדרך לעיל, כמבואר

למעלה, ÌL¯LÏמלמטה ‡È‰ƒ¿»¿»
Ì¯B˜Óe והגוף הנפש לבושי של ¿»

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ששורשם וכאמור ¿«¿»«¿»
ביותר. נעלה

‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
ÔBiˆ ˙ÈÁ·c .‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ«ƒ
CÈ¯vL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‡È‰ƒ∆∆«¿»»∆»ƒ

‰i„t‰ da ÏÚÙÏ של בדרך ƒ¿…»«¿ƒ»
למטה, מלמעלה אלוקות המשכת

‰ÓL ÏÚ È‡˜ ‰È·LÂ ˙ÈÁ·e¿ƒ«¿»∆»»≈«¿»»
‰ÓLp‰ ÈLe·Ï ÏÚ B‡ ÛebaL∆««¿≈«¿»»
˙‡ Ì‰a ÏÚÙÏ CÈ¯vL ,'eÎÂ¿∆»ƒƒ¿…»∆∆
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰Â ‰‰a‚‰‰««¿»»¿««¬»»ƒ¿«»
‡z˜ÈnÚ ‡¯ÈaÓ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ»«ƒ¿»

‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ï לגג עמוק מבור ¿ƒ¿»»»
.גבוה 

‰i„t‰Â אחד מצד עצמה הנפש של ¿«¿ƒ»
שני, מצד והגוף הנפש לבושי ושל

'·a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»¬»¿
ÌÈÂw‰ השונים האופנים שני «»ƒ

‰‡ÏÚ‰c,צדקה) למעלה מלמטה ¿«¬»»
למטה ÎLÓ‰Â‰מצוות) מלמעלה ¿«¿»»

תורה) ‡ÈpÙB(משפט, '· Ì‰L∆≈«≈
,Ï"pk ‰ÎÈÏ‰ ששני לעיל כמובא ¬ƒ»««

לאלוקות, האדם בהתקרבות האופנים

שתי  נקראים והעלאה, המשכה

Ìb"הליכות" CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»«
ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÎÎB˙a33È‡˜cהמכוון'· ÏÚ ¿¿∆¿»≈«
,Cel‰ ˙BÈÁa נאמר ולכן ¿ƒƒ

"והלכתי" ולא «…¿»nk·‡¯"והתהלכתי"
˙BÓB˜Ó ‰nÎa34 בעבודת האמורים האופנים שני כיצד החסידות בתורת ¿«»¿

הם  שגם אופנים בשני אלוקות ממשיכים "הליכות", שתי שנקראים האדם

"הלי  שתי lÁ˙·c‰כות".נקראים ,eÈ‰Â עבודת בתחילת ראשון, בשלב ¿«¿¿ƒ¿ƒ»
נחות במצב עדיין נמצא האדם כאשר B¯ÊBÚה' ‰"aw‰35 די לו אין כי «»»¿
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הּקּוים  ּבב' ּבׁשלמּות עבֹודתֹו עֹובד ְְֲִִֵֵַַָָָָהאדם

ּבּמח  הּתֹורה לּמּוד היינּו ּוצדקה, ְְְִַַַַָָָָֹּדתֹורה

איברים  ּברמ"ח הּמצֹות ּכל וקּיּום ְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשּבראׁש,

מחּלקֹות  הּמצֹות ּכיצד חרדים' ּב'ספר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ(ּכּמבאר
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הּקּב"ה  זה ּתעזב אל אבי .37ורע ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
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מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָמׁשיח
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יי n"cyz'd ,oefg zay ,mixac t"y

מּׁשּום  ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ְְְְִִִִִִֶֶַַָָּׁשּמקּדים

הענין  ּוכפׁשטּות למצֹות, קֹודמת ְְְְְִִֶֶֶַַָָָׁשהּתֹורה

הקּדמת  עלֿידי היא הּמצֹות מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָּדעׂשּית

 ֿ ועל .'ערּו ּב'ׁשלחן הּצריכֹות הלכֹות ְְְְֲִִַַָָָֻלּמּוד

לקּים  ּדהּנתינתּֿכח הענינים, ּבפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדרֿזה

ׁשּלמעלה. הּתֹורה עלֿידי היא הּמצֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָאת

,ÌÓ‡ על ּגם ׁשּקאי ּבצדקה וׁשביה ּבחינת »¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

היא  ׁשּבזה ההׁשבה הרי ּכּנ"ל, ֲֲִֵֶֶַַַַָָָהּגּוף

יׁשנֹו ּבּגּוף ּגם ׁשהרי צּיֹון, מּבחינת ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָלמעלה

עצמֹו, את עֹוׂשה ּדבר אין ׁשהרי האלקּות ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבחינת

הּוא  ׁשאין אּלא כּו', ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹויׁש

מֹורה  מרּגיׁשֹו, הּוא ׁשאין ּגּופא זה אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָמרּגי ׁשֹו.

יֹורד  יֹותר הּגבֹוּה ּכל ּכי ּביֹותר, למעלה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּׁשרׁשֹו

יֹותר  ׁשּתהיה 31למּטה ּפֹועלים הּצדקה, ועלֿידי . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתׁשּובה  מּלׁשֹון ּגם (וׁשביה והּתׁשּובה )32החזרה ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָ

למעלה  ּומקֹורם לׁשרׁשם היא והּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָוהחזרה

ְַָמעלה.

e‰ÊÂ.ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ּבמׁשּפט צּיֹון ענין ¿∆ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּצרי הּנׁשמה עצם היא צּיֹון ְְִִִִִֶֶֶַַָָָּדבחינת

נׁשמה  על קאי וׁשביה ּובחינת הּפדּיה, ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלפעל

לפעל  ׁשּצרי וכּו', הּנׁשמה לבּוׁשי על אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבּגּוף 

למעלה, מּלמּטה וההעלאה ההגּבהה את ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבהם

היא  והּפדּיה רמה. לאיגרא עּמיקּתא ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָמּבירא

והמׁשכה  ּדהעלאה הּקוים ּבב' העבֹודה ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָעלֿידי

נמׁש ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל, הליכה אֹופּני ב' ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהם

מּלמעלה  ּבתֹוככם ּגם והתהּלכּתי ּדקאי 33ענין ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמבאר ,הּלּו ּבחינֹות ב' .34על ְְְְִִַַַָָֹ

עֹוזרֹו הּקּב"ה ּדבתחּלה ואחרּֿכ35והינּו, , ְְְְְְִִַַַַָָָָ
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ואילך.)31 פי"ב לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ובכ"מ.)32ראה שם. ישעי' פרש"י יב.)33ראה כו, מאמרי )34בחוקותי ראה

וש"נ. .299 ע' ח"כ לקו"ש ואילך. תרמ ע' ויקרא אוה"ת תרג. ע' פרשיות קלא. ע' תקס"ט ועוד.)35אדה"ז ב. ל, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈc˜nM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e הפסוק‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÔÈÚ »∆»««∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆

שנזכר  (וכפי המצוות על המדבר בצדקה" "ושביה לפני  התורה על המדבר

תורה), הוא בתורה הדברים סדר גם ˜Ó„B˙לעיל, ‰¯Bz‰L ÌeMÓƒ∆«»∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eËLÙÎe ,˙BˆÓÏ במציאות˙Bˆn‰ ‰NÚÓ ˙iNÚc ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«¬ƒ««¬≈«ƒ¿

ממש  בפועל המצוות ŒÏÚקיום ‡È‰ƒ«
˙BÎÏ‰ „enÏ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»«ƒ¬»

˙BÎÈ¯v‰ כדי אותן לדעת שצריך «¿ƒ
התורה, לפי נכון המצוות את לקיים

המבוא  הפסוקות רות ההלכות

.'Ce¯Ú ÔÁÏL'a¿À¿»»
˙eiÓÈÙa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿ƒƒ

ÁkŒ˙È˙p‰c ,ÌÈÈÚ‰ הרוחנית »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«…«
˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ובמידת) בפועל ¿«≈∆«ƒ¿

מניעות  קשיים, על להתגבר הצורך

‰Bz¯‰ועיכובים) È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«»
‰ÏÚÓlL.מהעולם ∆¿«¿»

‰˜„ˆa ‰È·LÂ ˙ÈÁa ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»»
,Ï"pk Ûeb‰ ÏÚ Ìb È‡wL∆»≈«««««
כפי  הנפש ללבושי הן שהכוונה

(מחשבה, בגוף ופועלת שנתלבשה

עצמו  לגוף והן ומעשה) ≈¬‰¯Èדיבור
‰ÊaL ‰·L‰‰ הפדייה דווקא «¬»»∆»∆

יותר  הנחותים העניינים של והחזרה

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
,ÔBiˆ הגוף וכן הנפש לבושי אכן כי ƒ

מהנשמה  נחותים בוודאי הם עצמו

הפדיה  זאת ובכל עצמה, האלוקית

מאשר  יותר נעלה דבר היא שלהם

הוא  הדבר וטעם הנפש, של הפדייה

BLÈכיון Ûeba Ìb È¯‰L∆¬≈««∆¿
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa אותו שמהווה ¿ƒ«»¡…

וקיום חיות לו ‡ÔÈונותנת È¯‰L∆¬≈≈
BÓˆÚ ˙‡ ‰NBÚ ¯·c,נברא וכל »»∆∆«¿

חיות  ומקבל נוצר דרגה, ומכל סוג מכל

מהבורא, ורק Baאך LÈÂ כמו) בגוף ¿≈
נברא) ÏÚÙpaבכל ÏÚBt‰ Ák…««≈«ƒ¿»

הנברא  בתוך שנמצא הבורא הכוח

BLÈb¯Ó ‡e‰ ÔÈ‡L ‡l‡ ,'eÎ∆»∆≈«¿ƒ
האלוקית  החיות היינו הפועל", ה"כוח

הגשמי. בגוף ונרגש ניכר אינו ומתקיים, נברא הוא Ùeb‡שמכוחה ‰Ê Ï·‡¬»∆»
,BLÈb¯Ó ‡e‰ ÔÈ‡L בגוף נרגש לא האלוקי הפועל" שה"כוח עצמו זה ∆≈«¿ƒ

„¯BÈ ¯˙BÈ dB·b‰ Ïk Èk ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ‰¯BÓ∆∆»¿¿«¿»¿≈ƒ»«»«≈≈
¯˙BÈ ‰hÓÏ31 האבנים דווקא נופלת, היא שכאשר אבנים חומת כמשל ¿«»≈

ושורש  ממקור אלוקי אור דווקא ובנמשל, יותר, רחוק נופלים החומה שבראש

שיורד  האלוקי האור דווקא ולכן יותר, נחות למקום ונמשך יורד יותר, נעלה

נעלה  ושורש ממקור אור הוא ונרגש, נראה שאינו עד כך כל ומתעלם ומתמעט

eLz‰Âבמיוחד. ‰¯ÊÁ‰ ‰È‰zL ÌÈÏÚBt ,‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚÂ‰· ¿«¿≈«¿»»¬ƒ∆ƒ¿∆«¬»»¿«¿»
‰·eLz ÔBLlÓ Ìb ‰È·LÂ)32( ¿»∆»«ƒ¿¿»

הגשמי  הגוף ושל הנפש לבושי של

‰·eLz‰Â ‰¯ÊÁ‰Â,שהיא ¿«¬»»¿«¿»
העלאה  של בדרך לעיל, כמבואר

למעלה, ÌL¯LÏמלמטה ‡È‰ƒ¿»¿»
Ì¯B˜Óe והגוף הנפש לבושי של ¿»

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ששורשם וכאמור ¿«¿»«¿»
ביותר. נעלה

‰„tz ËtLÓa ÔBiˆ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆
ÔBiˆ ˙ÈÁ·c .‰˜„ˆa ‰È·LÂ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ«ƒ
CÈ¯vL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‡È‰ƒ∆∆«¿»»∆»ƒ

‰i„t‰ da ÏÚÙÏ של בדרך ƒ¿…»«¿ƒ»
למטה, מלמעלה אלוקות המשכת

‰ÓL ÏÚ È‡˜ ‰È·LÂ ˙ÈÁ·e¿ƒ«¿»∆»»≈«¿»»
‰ÓLp‰ ÈLe·Ï ÏÚ B‡ ÛebaL∆««¿≈«¿»»
˙‡ Ì‰a ÏÚÙÏ CÈ¯vL ,'eÎÂ¿∆»ƒƒ¿…»∆∆
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰Â ‰‰a‚‰‰««¿»»¿««¬»»ƒ¿«»
‡z˜ÈnÚ ‡¯ÈaÓ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ»«ƒ¿»

‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ï לגג עמוק מבור ¿ƒ¿»»»
.גבוה 

‰i„t‰Â אחד מצד עצמה הנפש של ¿«¿ƒ»
שני, מצד והגוף הנפש לבושי ושל

'·a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»¬»¿
ÌÈÂw‰ השונים האופנים שני «»ƒ

‰‡ÏÚ‰c,צדקה) למעלה מלמטה ¿«¬»»
למטה ÎLÓ‰Â‰מצוות) מלמעלה ¿«¿»»

תורה) ‡ÈpÙB(משפט, '· Ì‰L∆≈«≈
,Ï"pk ‰ÎÈÏ‰ ששני לעיל כמובא ¬ƒ»««

לאלוקות, האדם בהתקרבות האופנים

שתי  נקראים והעלאה, המשכה

Ìb"הליכות" CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»«
ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÎÎB˙a33È‡˜cהמכוון'· ÏÚ ¿¿∆¿»≈«
,Cel‰ ˙BÈÁa נאמר ולכן ¿ƒƒ

"והלכתי" ולא «…¿»nk·‡¯"והתהלכתי"
˙BÓB˜Ó ‰nÎa34 בעבודת האמורים האופנים שני כיצד החסידות בתורת ¿«»¿

הם  שגם אופנים בשני אלוקות ממשיכים "הליכות", שתי שנקראים האדם

"הלי  שתי lÁ˙·c‰כות".נקראים ,eÈ‰Â עבודת בתחילת ראשון, בשלב ¿«¿¿ƒ¿ƒ»
נחות במצב עדיין נמצא האדם כאשר B¯ÊBÚה' ‰"aw‰35 די לו אין כי «»»¿
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dwcva diaye dctz htyna oeiv

הּקּוים  ּבב' ּבׁשלמּות עבֹודתֹו עֹובד ְְֲִִֵֵַַָָָָהאדם

ּבּמח  הּתֹורה לּמּוד היינּו ּוצדקה, ְְְִַַַַָָָָֹּדתֹורה

איברים  ּברמ"ח הּמצֹות ּכל וקּיּום ְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשּבראׁש,

מחּלקֹות  הּמצֹות ּכיצד חרדים' ּב'ספר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ(ּכּמבאר

העבֹודה  ועלֿידי ּבהם). ׁשּתלּויים האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּתׁשעה  מּלמעלה אחרּֿכ מקּבלים ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבקב

הּקּב"ה  ׁשהּוא חברֹו ׁשל רע36קּבים ּכמאמר , ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ

הּקּב"ה  זה ּתעזב אל אבי .37ורע ְֲִֵֶַַַַָָָֹ

e‰ÊÂ,ּדוקא ּבהפטרה נאמר זה ּׁשענין מה ּגם ¿∆ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ

היה  ההפטרה ּתּקנת ענין עּקר ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהרי

הּגלּות  ענין הּמלכּות, ּגזרת ּומסּימים 38מחמת . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָ

אחר  הֹול ּדהּכל גֹו', ּתּפדה ּבמׁשּפט ְְְִִִֵֶַַַָָֹצּיֹון

הּלּו39החּתּום  אֹופּני ּבב' העבֹודה ׁשעלֿידי , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּדצּיֹון  הענין לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים ְְְְִִִִַַַָָָָָהּנ"ל

ּבביאת  ּכפׁשּוטֹו, ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבמׁשּפט

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָמׁשיח
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א.)36 לח, ב"מ דעלך.)37ראה ד"ה א לא, שבת רש"י ס"א.)38ראה סרפ"ד או"ח לבוש שבת. של שחרית סדר אבודרהם

ועוד. שם. אדה"ז א.)39שו"ע יב, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והעיכובים, המניעות למרות ה' את לעבוד שנתעלה CkŒ¯Á‡Âכוחות לאחר ¿««»

B˙c¯‰יותר  ÌÈew‰ '·a ˙eÓÏLa B˙„B·Ú „·BÚ Ì„‡‰»»»≈¬»ƒ¿≈¿««ƒ¿»
‰¯Bz‰ „enÏ eÈÈ‰ ,‰˜„ˆe¿»»«¿ƒ«»
Ïk Ìei˜Â ,L‡¯aL Ána«…«∆»…¿ƒ»
ÌÈ¯·È‡ Á"Ó¯a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿»«≈»ƒ
„ˆÈk 'ÌÈ„¯Á ¯ÙÒ'a ¯‡·nk)«¿…»¿≈∆¬≈ƒ≈«
ÌÈ¯·‡‰ ÈÙÏ ˙B˜lÁÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿À»¿ƒ»≈»ƒ

(Ì‰a ÌÈÈeÏzL חלקי כל וכאשר ∆¿ƒ»∆
הדבר  ה', לעבודת משועבדים הגוף

מיוחדת. שלימות על ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂמורה
BlL ·˜a ‰„B·Ú‰ עבודה היינו »¬»¿«∆

שלו  בכוחות האדם ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒשל
‰ÚLz ‰ÏÚÓlÓ CkŒ¯Á‡««»ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡e‰L B¯·Á ÏL ÌÈa«̃ƒ∆¬≈∆

‰"aw‰36,"חבר" גם שנקרא «»»
¯Ó‡ÓkחכמינוÚ¯Â EÚ¯ Ï"Ê ¿«¬«≈¬¿≈«

‰"aw‰ ‰Ê ·ÊÚz Ï‡ EÈ·‡37, »ƒ««¬…∆«»»
בשם  נקרא הוא ברוך שהקדוש הרי

ו"רע". "חבר"

‰Ê ÔÈÚM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ של ¿∆««∆ƒ¿»∆
והגוף, הנפש כוחות והעלאת פדיית

התורה  ידי על בכלל העולם וגשמיות

Âc˜‡,והמצוות ‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡∆¡«««¿»»«¿»
תורה  חומשי בחמשה בפסוק ולא

˙¯Êb ˙ÓÁÓ ‰È‰ ‰¯ËÙ‰‰ ˙wz ÔÈÚ ¯wÚ Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ«ƒ¿««»«««¿»»»»≈¬«¿≈«
˙eÎÏn‰ יקראו שלפחות תקנו וחכמים עצמה בתורה לקרוא לא שגזרה ««¿

בתורה, הפרשה מעין ‰eÏb˙בנביא ÔÈÚ38 לפדיה שהביטוי ראוי ולכן ƒ¿««»
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הּקּוים  ּבב' ּבׁשלמּות עבֹודתֹו עֹובד ְְֲִִֵֵַַָָָָהאדם

ּבּמח  הּתֹורה לּמּוד היינּו ּוצדקה, ְְְִַַַַָָָָֹּדתֹורה

איברים  ּברמ"ח הּמצֹות ּכל וקּיּום ְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשּבראׁש,

מחּלקֹות  הּמצֹות ּכיצד חרדים' ּב'ספר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ(ּכּמבאר

העבֹודה  ועלֿידי ּבהם). ׁשּתלּויים האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּתׁשעה  מּלמעלה אחרּֿכ מקּבלים ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבקב

הּקּב"ה  ׁשהּוא חברֹו ׁשל רע36קּבים ּכמאמר , ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ

הּקּב"ה  זה ּתעזב אל אבי .37ורע ְֲִֵֶַַַַָָָֹ

e‰ÊÂ,ּדוקא ּבהפטרה נאמר זה ּׁשענין מה ּגם ¿∆ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ

היה  ההפטרה ּתּקנת ענין עּקר ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהרי

הּגלּות  ענין הּמלכּות, ּגזרת ּומסּימים 38מחמת . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָ

אחר  הֹול ּדהּכל גֹו', ּתּפדה ּבמׁשּפט ְְְִִִֵֶַַַָָֹצּיֹון

הּלּו39החּתּום  אֹופּני ּבב' העבֹודה ׁשעלֿידי , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּדצּיֹון  הענין לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים ְְְְִִִִַַַָָָָָהּנ"ל

ּבביאת  ּכפׁשּוטֹו, ּבצדקה וׁשביה ּתּפדה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבמׁשּפט

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָמׁשיח
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

... באיחור זמן הגיע לידי מכתב כת"ר שי' ותוכנו, אולי טוב לעשות שידוך עם בנו שי'.

הרי  כהנ"ל,  מענינים  עמהם  לדבר  כשמתחילים  אשר  ובכ"מ  דכאן  בהאברכים  ראיתי  והנה 

עד  זמן  כמה  כיון שנמשך  תועלת,  ללא  זה  הרי  תכופות  הכי  ולפעמים  הנפש  לפזור  תומ"י  מביא  זה 

שמוצאים הצעה מתאימה ויהי' הענין נוגע לפועל, ובהתאם לגילו הרך של בנו שי' הרי חשש הנ"ל הוא 

בתוקף עוד יותר, שלכן לדעתי לאחרי שלפי דעת כת"ר יבוא הזמן לחשוב ע"ד חתונה בפועל וכן תהי' 

הצעה בפועל, אזי יש להתבונן באם להציע לו תיכף.


