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ÁwiÂ'גֹו מנחה ּבידֹו הּבא ּבזה 1מן ּומבאר , «ƒ«ְְְִִֶַָָָָָֹ

הּנדּפסים  חסידּות  ּבמאמרי ,2ּבארּוכה  ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָ

לגילּוי  לאחרֹונה ׁשּיצאּו הּביכלא ּבאחד ,3וגם ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

קרּבנֹות  (ׁשּבמקֹום והּתפּלֹות הּקרּבנֹות ְְְְְִִֶֶַַָָָָָׁשּכל

הּדבר,4ּתקנּום  וטעם מנחה. ּבׁשם נקראים ( ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

היא  הּתפּלה, עבֹודת וכן הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָּדהּנה

עבֹודת  מעלת וכּידּוע למעלה. מּלמּטה ְְְְֲֲֲִַַַַַַַָָָָעבֹודה

ּומצֹות, ּדתֹורה העבֹודה על (וקרּבנֹות) ְְְְְֲִִַַָָָָָָהּתפּלה

ּכי  למּטה , מּלמעלה המׁשכה ענינּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּתֹורה

הּתֹורה  ולימּוד הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו היא ְְִִֶַַַָָָָָָהּתֹורה

לׁשֹוני  ּד"ּתען ּבאֹופן זה הרי לאמּתתֹו האדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

"הּקּב"ה.5אמרת ׁשל ּדבריו על וחֹוזר ׁשעֹונה , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הרי  אֹותן, יקּים ׁשהאדם ׁשעיקרן מצֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואפילּו

הּקּב"ה, ׁשּצּוה ּדבר לקּים היא ּבזה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

צּוה  ׁשּלא ּדבר מעצמֹו יעׂשה האדם אם ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאבל

עֹובר  הּוא הרי ה', מצות לקּים ויחׁשֹוב ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָהּקּב"ה,

 ֿ ועלּֿדר) ּתפּלה מהּֿׁשאיןּֿכן ּתֹוסיף". "ּבל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָעל

האדם, ּובּקׁשת ּתפּלת הּוא ענינּה קרּבנֹות) ְְְִִֶַַַָָָָָָָָזה

ׁשּגם  ואףֿעלּֿפי לֹו. ׁשחסרים הענינים על ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָוהיא

זֹו מצוה ׁשל ענינּה הרי מצוה, היא -6ּתפּלה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָ

ׁשּתפּלה  וכיון ׁשּלֹו. הענינים על יבּקׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם

הּמעלה  ּבּה יׁש למעלה, מּלמּטה עבֹודה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָהיא

ּתכסֹוף" ידי מּגעת 7ּד"למעׂשה היא הרי ׁשּלכן , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ההמׁשכה ל  עבֹודת מאׁשר יֹותר מעלה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָ

הּתפּלֹות  ּכל נקראֹות  ולכן למּטה. ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמּלמעלה

ה' ח' מ"ן ּתיבֹות ראׁשי מנחה, ּופירּוׁשֹו:8ּבׁשם , ְְִֵֵֵֵָָ
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ואילך. 400 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ יד.1)*) לב, (שם).2)פרשתנו בני ריח ראה וד"ה ואוה"ת. תו"ח בתו"א, זה באב.3)ד"ה

ואילך). א רלט, ב) (כרך בראשית באוה"ת (נדפס 12 (31) ב.4)מספר כו, כב,5)ברכות ברכות וראה קעב. קיט, תהלים

בפועל. להלכה בנוגע - ועד כאש", דברי כה "הלא עליהם נאמר הד"ת אומר כבר כשהאדם אפילו אשר, רחמי 6)א, תפלה

שם  להרמב"ן - (וביותר כו' ומתפלל מתחנן אדם שיהא תפלה.. תפלה: הל' ריש רמב"ם וראה ב). כ, (ברכות היא

(דהאדם)). צרה בעת התפילה מצוות ואילך).7)שמדאורייתא ב (כט, הגדול שער של"ה וראה טו. יד, פרשתנו 8)איוב תו"א

ד. כה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰ÁÓ B„Èa ‡a‰ ÔÓ ÁwiÂ1, שיעקב השבוע בפרשת מסופר «ƒ«ƒ«»¿»ƒ¿»

ומפורט  כמפורש ועוד, רחלים תיישים, (עזים, בידו" הבא "מן לקח אבינו

Êa‰בתורה) ¯‡·Óe הדברים של הפנימית המשמעות Îe¯‡a‰אודות ¿…»»∆«¬»
ÌÈÒt„p‰ ˙e„ÈÒÁ È¯Ó‡Óa2C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a Ì‚Â של , כרכים ¿«¬»≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿«««ƒ¿»

בכתבֿיד  e‡ˆiLחסידות (∆»¿
ÈeÏÈ‚Ï ‰B¯Á‡Ï3 שהיו לאחר »«¬»¿ƒ

ברוסיה), (כנראה «∆ÏkLנסתרים
ÌB˜ÓaL) ˙BlÙz‰Â ˙Ba¯w‰«»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿

Ìe˜z ˙Ba¯˜4 בית שחרב לאחר »¿»ƒ¿
התפילות  את חכמים תקנו המקדש

לקרבנות  ÌLaכתחליף ÌÈ‡¯˜ (ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÁÓ שיתבאר וכפי מתנה, מלשון ƒ¿»

פנימיות  פי על לכך הסיבה להלן

העניינים.

˙„B·Ú ‰p‰c ,¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ≈¬«
˙„B·Ú ÔÎÂ ,˙Ba¯w‰«»¿»¿≈¬«
‰hÓlÓ ‰„B·Ú ‡È‰ ,‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ האדם של התקרבות כלומר ¿«¿»
האדם  מצד התעוררות ידי על לאלוקות

להתקרב  ורוצה למטה הנמצא

למעלה. ÏÚÓ˙לאלוקות, Úe„iÎÂ¿«»««¬«
,(˙Ba¯˜Â) ‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»¿»¿»

שלה B˙c¯‰היתרון ‰„B·Ú‰ ÏÚ«»¬»¿»
dÈÚ ‰¯BzL ,˙BˆÓeƒ¿∆»ƒ¿»»

‰ÎLÓ‰ אלוקי אור של והתגלות «¿»»
‰ÏÚÓlÓמאלוקות‰hÓÏ אל ƒ¿«¿»¿«»

והעולם, ‰È‡האדם ‰¯Bz‰ Èkƒ«»ƒ
,‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ חכמה »¿»∆«»»

עליונה, ‰Bz¯‰אלוקית „eÓÈÏÂ¿ƒ«»
B˙zÓ‡Ï Ì„‡‰ ÏL של לאמיתו ∆»»»«¬ƒ»

נראה) זה אין חוץ שכלפי (אף דבר

ÈBLÏ ÔÚz"c ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿««¿ƒ
האדם ֿ E˙¯Ó‡5"של הקדוש של ƒ¿»∆
ÊBÁÂ¯האדם Lברוךֿהוא, ‰BÚ ∆∆¿≈

‰"aw‰ ÏL ÂÈ¯·c ÏÚ ואינו «¿»»∆«»»
משלו. דברים BˆÓ˙אומר eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿

,Ô˙B‡ Ìi˜È Ì„‡‰L Ô¯˜ÈÚL∆ƒ»»∆»»»¿«≈»
את  ביטוי לידי מביאות המצוות כן ואם

מכל  למטה, האדם של מעשיו חשיבות

כי למטה מלמעלה המשכה הוא המצוות עניין גם ‰B·Ú„‰ֿמקום È¯‰¬≈»¬»
‰Êa המצוות Ìi˜Ïבקיום ‡È‰בפועל ‰aw"‰,לבצע ‰evL ¯·c »∆ƒ¿«≈»»∆ƒ»«»»

BÓˆÚÓ ‰NÚÈ Ì„‡‰ Ì‡ Ï·‡האישית ˆe‰מיוזמתו ‡lL ¯·c ¬»ƒ»»»«¬∆≈«¿»»∆…ƒ»
'‰ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ·BLÁÈÂ ,‰"aw‰ נצטווה שלא זה מעשה באמצעות «»»¿«¿¿«≈ƒ¿«

ÏÚעליו, ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ איסור ¬≈≈«
ÛÈÒBz"התורה Ïa" להוסיף שלא «ƒ

ה'. שציווה המצוות על »Œ‰Óמעצמנו
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) ‰lÙz ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ»¿«∆∆∆

dÈÚ (˙Ba¯˜ מלמעלה' איננו »¿»ƒ¿»»
אלא  Lw·e˙למטה' ˙lÙz ‡e‰¿ƒ««»«

‡È‰Â ,Ì„‡‰ ובקשה ÏÚתפילה »»»¿ƒ«
BÏ ÌÈ¯ÒÁL ÌÈÈÚ‰ ֿ שהקדוש »ƒ¿»ƒ∆¬≈ƒ

כן  ואם משאלותיו, את ימלא ברוךֿהוא

למעלה'. 'מלמטה הוא »¿ŒÛ‡Âתוכנה
‡È‰ ‰lÙz ÌbL ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿ƒ»ƒ

,‰ÂˆÓ היבט יש בתפילה גם כן ואם ƒ¿»
מכלֿמקום של  למטה', 'מלמעלה

BÊ ‰ÂˆÓ ÏL dÈÚ È¯‰6 ¬≈ƒ¿»»∆ƒ¿»
-מ  התפילה Lw·Èצוות Ì„‡‰L∆»»»¿«≈

‰ÌÈÈÚמהקדושֿברוךֿהוא  ÏÚ«»ƒ¿»ƒ
‡È‰ ‰lÙzL ÔÂÈÎÂ .BlL∆¿≈»∆¿ƒ»ƒ
LÈ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú¬»ƒ¿«»¿«¿»≈
EÈ„È ‰NÚÓÏ"c ‰ÏÚn‰ da»««¬»ƒ¿«¬≈»∆

"ÛBÒÎz7, הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿
ולפעולות  לבקשות כביכול, מתאווה,

שהם  למרות התחתונים הנבראים של

לתת  ביכולתם אין ולכאורה ידיו מעשה

מאומה, ‰È‡לו È¯‰ ÔÎlL∆»≈¬≈ƒ
BÈ˙¯התפילה  ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbÓ«««¿«¿»≈

‰ÎLÓ‰‰ ˙„B·Ú ¯L‡Ó≈¬∆¬«««¿»»
«¿»¿ÏÚÓlnL∆ƒ‰האלוקית וההתגלות 
‰hÓÏ.ומצות תורה ידי על הנפעלת ¿«»
ÔÎÏÂ היא התפילה שעבודת מאחר ¿»≈

למעלה  Ïkמלמטה ˙B‡¯˜ƒ¿»»
˙BlÙz‰ בלבד מנחה תפילת רק ולא «¿ƒ

˙B·Èz ÈL‡¯ ,‰ÁÓ ÌLa¿≈ƒ¿»»≈≈
'‰ 'Á Ô"Ó8- Ô"Ó :BLe¯ÈÙe ,≈

‰hÓlÓ 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ את מסמלים ונקבה זכר ¿«¿»

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

 

כללי מפתח  

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

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

   'ויקח מן הבא בידו מנחה גוה "מאמר ד  )ג

ה   ...................  ה"כתש'ה ,כסלו ז"ט, וישלחפרשת שבת 

י  .....  ה"תשכ'ה ,כסלו ז"ט, וישלחשיחת שבת פרשת   )ד

  ט כסלו"י – שלחויפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

דכ  ..............................................  וטכרך ) ק"בלה(

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

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

ל  ...............  וישלחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

אל  ........  וישלחפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

נז  ...............  וישלחפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

נח  ....................................  וישלחפרשת לשבוע  

ע  ..............  וישלחפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

ם"שיעורי רמב

עה   ..........  וישלחפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

גכק   ........  וישלחפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

במק  ...........  וישלחפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

בנק  .................................... גכפרק  משלי, טופרק  ישעיה

  מקוואותמסכת  –משניות   )יז

דנק  .................................................  ביאור קהתי

סק  ...........................................  מסכת יומא עקביעין   )יח

  

  עם ביאורים  סוטהמסכת   )יט

  סבק  ..............................................  לגד דף ע זכמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

קצא  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

קצג  ..............................  ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

  אור תורה  )כב

קצו  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כג

קצח  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

קצט  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

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

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

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

  ו"תש'ם המאמריספר ה  )כז

בר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

גר  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

דר  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

הר  ......  וישלחפרשת חומש לקריאה לציבור לשבת   )ל

ידר  .....................  וישלחפרשת שבוע ללוח זמנים   )לא

טור  .............  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



d"kyz'dו ,elqk f"h ,glyie zyxt zay

ח' למעלה, מּלמּטה נּוקבין' 'מין העלאת - ְְְְֲִִִַַַַַָָָמ"ן

ׁשּלמעלה  הּׁשמיני ּבּמּזל ׁשּמּגעת -ְְְִִֶֶַַַַַַַָָ

ּתּתאה, ּבה' נמׁש ּומּׁשם - ה' ְְְְְִִִֵַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות,

 ֿ ׁשעל הּנבראים, ּומקֹור ׁשרׁש הּמלכּות, ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹספירת

עד  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות יּומׁש ְְְְֲִִִַַָָָָָָידּה

הּגׁשמית  ּומבר9ל'עׂשּיה' חֹולים רֹופא להיֹות , ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

וכּו'. ְִַָהּׁשנים

נקראֹות p‰Â‰ב) הּתפּלֹות ׁשּכל אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַָָ

ׁשּתפּלת  מּזה הרי מנחה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָּבׁשם

מנחה  נקראת ּבפרט ׁשעקר 10הּמנחה מּובן, , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ּובמילא  למעלה, מּלמּטה [העלאה ּדמנחה ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָהענין

עד  מהׁשּתלׁשל ּות ׁשּלמעלה האֹור המׁשכת ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּגם

ולכן  ּדוקא. מנחה ּבתפּלת הּוא מּטה] ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָלמּטה

ז"ל  חכמינּו זהיר 11אמרּו אדם יהא לעֹולם ְְְֲִֵֵַָָָָָָ

אּלא  נענה  לא אלּיהּו ׁשהרי הּמנחה, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבתפּלת

הּמנחה  ּתפּלת 12ּבתפּלת ּדהּנה ּבזה, והּבאּור . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

נעׂשה  ׁשהאדם קֹודם הּיֹום, ּבתחלת היא ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשחרית

היא  ערבית ּותפּלת העֹולם. ּבעניני וטרּוד ְְְְְְִִִִֵַַָָָָעסּוק

העֹולם. מעניני יצא ׁשּכבר לאחרי הּיֹום, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּבסֹוף

(קאך) הּלהט ּבאמצע ּבאה מנחה ּתפּלת ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאבל

עֹולםֿהּזה  העסקים 13ּבעניני על הּבט ּומּבלי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

מהם  עצמֹו את מנּתק הּוא הרי כּו', ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָוהּטרדֹות

מנחה  עקר 14ּומתּפּלל היא זֹו עבֹודה ולכן . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ

נּוקבין'. 'מין ּדהעלאת ְְְֲִִִַַַָָָהענין

e‰ÊÂׁש הּטעם (ועד ּגם ּדעֹות יׁש מנחה ּבתפּלת ¿∆ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ

ּכנגד  (לא ׁשהיא למעׂשה) ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹלהלכה

ּכנגד  אּלא) וערבית, ׁשחרית ּתפּלת ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָקרּבנֹות,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו קטרת 15קטֹורת, ּתפּלתי ּתּכֹון ְְְְִִִֶֶֶָָֹ
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בפע"ח).9) מ"ש להבין רד"ה קו"א תניא (ראה הגשמיות תרכ"ז.10)לשנות לפניהם עבר והוא רד"ה ג"כ ברכות 11)ראה

ב. אלי'12)ו, הנה ומ"מ כן, הוא ושחרית ערבית בתפלת דאף ס"ל יצחק בר נחמן ורב יוחנן ר' הנה שם, דבגמרא "והגם

לעולם  (רד"ה וערבית" דשחרית התפילות על ומדריגה במעלה גבוהה היא מנחה דתפילת מובן דמזה המנחה, בתפילת נענה

.24 הערה להלן וראה שמה)). ע' תרצ"א בסה"מ לאח"ז (נדפס טו קונטרס - תרצ"א אדם תפילת 13)יהא - בעולם וגם

א). רלה, וישלח (אוה"ת יותר ההסתר על מורה שזה פנה, כבר שהשמש בזמן היא לעולם 14)המנחה סד"ה שם. אוה"ת

שנב). ע' תרצ"א (סה"מ תרצ"א ב.15)יהא קמא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הם  נקביים' 'מים ולכן מלמטה, וקבלה למטה מלמעלה השפעה של המושגים

המשפיע), אל למעלה להתקרב המקבל, מצד מלמטה, -התעוררות 'Á
˙ÚbnL ונוגעת ‰ÈÈÓMשעולה Ïfna מידת הרחמים, מידות י"ג מתוך ∆«««««»«¿ƒƒ

חסד" eÏLÏzL‰Ó˙"נוצר ‰ÏÚÓlL עליון אלוקי באור הקשורה ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ב'סדר  הנמשך מהאור שלמעלה

לדרגה, מדרגה מסודר ‰'השתלשלות'
ÌMÓe זה - עליון CLÓממקור ƒ»ƒ¿»

ויורד  האלוקי zz‡‰האור '‰a¿«»»
היא  בשם התחתונה, השנייה ה' האות

‰eÎÏn˙הוי"ה, ˙¯ÈÙÒ האחרונה ¿ƒ«««¿
מבין  הספירות,והתחתונה ∆…L¯Lעשר

,ÌÈ‡¯·p‰ ¯B˜Óe והירידה ¿«ƒ¿»ƒ
האור  של לספירת וההמשכה האלוקי

כדי  היא ««»∆d„ÈŒÏÚLהמלכות
CLÓeÈ למטה BÓÏBÚa˙האור ¿«¿»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a שלוש ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
שיש  התחתונים הרוחניים העולמות

מוגדרים בהם  נבראים של מציאות

˙ÈÓLb‰ '‰iNÚ'Ï „Ú9 החלק ««¬ƒ»««¿ƒ
של  שהוא התחתון העשייה עולם

ההשפעה  וכך הגשמי, הזה עולם

באה  למטה גם מלמעלה ביטוי לידי

ÌÈÏBÁבגשמיות  ‡ÙB¯ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ
ÌÈM‰ C¯·Óe שמבקשים כפי ¿»≈«»ƒ

שמונהֿעשרה  ¿eÎÂ'.בתפילת
ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â (·¿ƒ≈««ƒ∆»

˙BlÙz‰,וערבית שחרית תפילת גם «¿ƒ
מנחה  תפילת רק «¿B‡¯˜ƒ˙ולא

‰fÓ È¯‰ ,‰ÁÓ ÌLa¿≈ƒ¿»¬≈ƒ∆
Ë¯Ùa ‰Án‰ ˙lÙzL במיוחד ∆¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿»

‰ÁÓ ˙‡¯˜10¯˜ÚL ,Ô·eÓ , ƒ¿≈ƒ¿»»∆ƒ«
‰‡ÏÚ‰] ‰ÁÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»
Ìb ‡ÏÈÓ·e ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿≈»«
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆¿«¿»
‰hÓÏ „Ú ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¿«»

‰hÓ כיצד בפרטיות לעיל כמבואר «»
המילה  של באותיות נרמז הקרבן

ÁÓ‰"מנחה" ˙lÙ˙a ‡e‰ [ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÏÂ .‡˜Âc11¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ «¿»¿»≈»¿¬»≈«¿»¿≈»»»ƒ
lÙ˙a˙במיוחד  ‡l‡ ‰Ú ‡Ï e‰iÏ‡ È¯‰L ,‰Án‰ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ««ƒ¿»∆¬≈≈ƒ»…«¬»∆»ƒ¿ƒ«

‰Án‰12 את להוכיח ביקש הנביא שאליהו מלכים) (בספר בתנ"ך כמסופר «ƒ¿»
פר האמת  יביאו הבעל שנביאי ידי על ה'בעל' נביאי לעומת בה' שבאמונה

תרד  היכן יראו וכולם פר יביא והוא

המנחה  בעלות "ויהי השמים מן האש

ה' אל והתפלל אליהו...", ויגש

ותאכל  ה' אש "ותפול נענתה ותפילתו

העולה...". את

,‰Êa ¯e‡a‰Â המיוחדת במעלתה ¿«≈»∆
מנחה, תפילת lÙz˙של ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«

,ÌBi‰ ˙ÏÁ˙a ‡È‰ ˙È¯ÁL«¬ƒƒƒ¿ƒ««
˜eÒÚ ‰NÚ Ì„‡‰L Ì„B˜∆∆»»»«¬∆»

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa „e¯ËÂ קל ויותר ¿»¿ƒ¿¿≈»»
כראוי. להתפלל È·¯Ú˙לו ˙lÙ˙e¿ƒ««¿ƒ

È¯Á‡Ï ,ÌBi‰ ÛBÒa ‡È‰ƒ¿«¿«¬≈
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÓ ‡ˆÈ ¯·kL∆¿»»»≈ƒ¿¿≈»»

כך. כל טרוד אינו lÙz˙ושוב Ï·‡¬»¿ƒ«
Ë‰l‰ ÚˆÓ‡a ‰‡a ‰ÁÓƒ¿»»»¿∆¿««««

Í‡˜) והתלהבותŒÌÏBÚ ÈÈÚa ( »¿ƒ¿¿≈»
‰f‰13ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓe , «∆ƒ¿ƒ«≈«

È¯‰ ,'eÎ ˙B„¯h‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰»¬»ƒ¿«¿»¬≈
Ì‰Ó BÓˆÚ ˙‡ ˜zÓ ‡e‰¿«≈∆«¿≈∆

‰ÁÓ Ïlt˙Óe14 יש ולכן ƒ¿«≈ƒ¿»
תפילות  על יתרון מנחה לתפילת

וערבית. BÊשחרית ‰„B·Ú ÔÎÏÂ¿»≈¬»
במאמץ שכדי  צורך יש אותה לעבוד

‰ÔÈÚמיוחד  ¯˜Ú ‡È‰ƒƒ«»ƒ¿»
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰c¿«¬»««ƒ¿ƒ
עצמו. האדם מצד מלמטה, התעוררות

˙lÙ˙aL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆ƒ¿ƒ«
„ÚÂ) ˙BÚc LÈ ‰ÁÓ כך כדי ƒ¿»≈≈¿«

ביטוי  יש אלו ««¬»ÎÏ‰Ï‰שלדעות
„‚k ‡Ï) ‡È‰L (‰NÚÓÏ¿«¬∆∆ƒ…¿∆∆
È¯ÁL ˙lÙz BÓk ,˙Ba¯˜˙ »¿»¿¿ƒ««¬ƒ

,˙¯BË˜ „‚k (‡l‡ ,˙È·¯ÚÂ¿«¿ƒ∆»¿∆∆¿∆
·e˙kL BÓÎe15 בפסוק בתהילים, ¿∆»

תפילת  לפני אומרים נוסחאות שלכמה
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ז 'eb dgpn ecia `ad on gwie

ערב  מנחת ּכּפי מׂשאת ּבזה,16לפני והענין . ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבכּמה  הּוא ּוקטֹורת קרּבנֹות ּבין החילּוק ְְְְִִֵֵֶַַָָָּדהּנה

ּומהם  רק 17ענינים, ּבאים הּקרּבנֹות ׁשּכל : ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

 ֿ מה עלֿידם, ׁשּמתּבררים טהֹורים ְְְְִִִִִֶַַָָָָמּדברים

טמאים  ּדברים ּגם היּו ּבּקטֹורת ,18ּׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּטמאֹות  קליּפֹות ׁשלׁש ּבירּור ענין .19ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

מּקרּבנֹות  למעלה הּקטֹורת מּגעת זה ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָּומּטעם

ּבזה  זה ּתלּויים הענינים ׁשׁשני לעיל ).20(וכּנזּכר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכמֹו אכילה, ּבׁשם קרּבנֹות נקראים ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָולכן

-21ׁשּכתּוב  ּוקטֹורת לאּׁשי, לחמי קרּבני את ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ּבּנפׁש ּמּגיע ׁשריח ריח, למעלה 22(רק) ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּבכּמה  ּכמבאר למעלה, ּגם הּוא וכן ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹמהאכילה,

ּגם  מּובנת האכילה על הריח ּומעלת ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָמקֹומֹות.

לחיצֹונּיּות  ׁשער ׁשהּוא ּבּפה, היא ׁשאכילה ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָמּזה

ׁשער  ׁשהּוא ּבחֹוטם, הּוא וריח ְִֵֶֶַַַַַהּמֹוחין,

הּמֹוחין  על 23לפנימּיּות ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְִִִִִֶַַַַַ

נאמר  ׁשּקרּבנֹות 21קרּבנֹות [ּדכיון ניחחי ריח ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

נּוקבין', 'מין העלאת הּוא ענינם ְְְֲִִִִַַַָָָָּבכללּות

ריח  ׁשל ענין הם לכן מנחה, ּבׁשם ],24ונקראים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבר  ריח הּנה מדרגֹות, ּכּמה יׁש ּגּופא יח ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ
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כמר 16) (או) כמר דעבד ואסיקנא ג'. אות פ"ג תפלה הל' מיימוני הגהות וראה ה"א. פ"ד ברכות ירושלמי - יוסי ר' דעת

ס"ד). הנ"ל עבר והוא (ד"ה הבחי' ב' במנחה יש כי רלג), ר"ס או"ח (שו"ע בסופו.17)עבד יו"כ שער עט"ר בכ"ז ראה

ואילך. סי"א תרנ"ז כחתן והוא ד"ה ב. רלז, פרשתנו שם ב. קנב, תולדות כמ"ש 18)אוה"ת ידוע, חי' של דם שהוא המור

א. צט, מג"א תו"א סרי"ו. טואו"ח וראה ה"ד). פ"ב (ושם ה"ג פ"א המקדש כלי הל' כחתן 19)הרמב"ם והוא בד"ה כ"ה

שם). תולדות מאוה"ת (ולהעיר סט"ו ממשכת 20)תרנ"ז היא מנוגה, שלמטה מגקה"ט היא שבה מ"ן שהעלאת דלהיות

דמנחה  השייכות וזוהי קרבנות. על אדומה פרה מעלת בענין סכ"ח באגה"ק המבואר וע"ד "ונוצר". השמיני מזל מבחי'

סע"ב. רלה, פרשתנו אוה"ת וראה לקטורת. כנ"ל) השמיני, למזל ב.21)(מ"ן כח, שריח 22)פינחס ב) מג, (ברכות וכמרז"ל

שערי  גם וראה ססי"א. כחתן והוא (ד"ה בגוף מהתלבשות שלמע' הנשמה עצם בחי' והוא ממנו. נהנית שהנשמה דבר הוא

וסכ"ה). סי"ג בכסלו בכ"ה ד"ה לו 23)אורה ויאמר וד"ה תשי"א ידו והניף ד"ה ואילך. תמח ע' ח"א תער"ב המשך ראה

ע' תשכ"ב (סה"מ תשכ"ב ההוא ביום והי' ד"ה סו). ע' ואילך. נח ע' תשי"א (סה"מ תשי"א בדא"פ 24)רכט).יהונתן וי"ל

בהם  גם כי - אחרים) מפסוקים שנלמדים (הגם שחרית" תפלת "אף ערבית", בתפלת "אף שם: בברכות שאמרו מה שזהו

מנחה. בשם נקראות התפילות שכל וכנ"ל (דמנחה). הריח מעלת (בכללות) ישנה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במנחה  Ètkשמונהֿעשרה ˙‡NÓ EÈÙÏ ˙¯Ë˜ È˙lÙz ÔBkzƒ¿ƒ»ƒ¿…∆¿»∆«¿«««

·¯Ú ˙ÁÓ16 תפילת של המיוחדת השייכות מהי ומפרט שממשיך וכפי ƒ¿«»∆
הקטורת. ועבודת ‰eÏÈÁ˜מנחה ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ההבדלÔÈa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ≈

Ì‰Óe ,ÌÈÈÚ ‰nÎa ‡e‰ ˙¯BË˜e ˙Ba¯˜17ÏkL : »¿»¿∆¿«»ƒ¿»ƒ≈∆∆»
ÌÈ¯·cÓ ˜¯ ÌÈ‡a ˙Ba¯w‰«»¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë מן דברים או חיים בעלי ¿ƒ
הכשרים  לאכילה הצומח

Ì„ÈŒÏÚ ÌÈ¯¯a˙nL ידי שעל ∆ƒ¿»¿ƒ«»»
מהרע  נפרד שבהם הטוב והם הקרבתם

לקדושה, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óעולים
ÌÈ¯·c Ìb eÈ‰ ˙¯BËwa«¿∆»«¿»ƒ

ÌÈ‡ÓË18,באכילה האסורים ¿≈ƒ
¯e¯Èa ÔÈÚ e‰fL של והעלאה ∆∆ƒ¿«≈

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ LÏL19 »…¿ƒ«¿≈
מקור  שהם טוב בהם שאין לגמרי

האסורים, הדברים של החיות ושורש

של  החיות ושורש שמקור בעוד

מקליפה  הוא המותרים הדברים

כי  אור, לשון נוגה', 'קליפת הנקראת

טוב. גם בה Ê‰מעורב ÌÚhÓeƒ««∆
˙¯BËw‰ ˙ÚbÓ'ו'נוגעת עולה ««««¿∆

שהיא  בבחינה באלוקות למעלה

¯kÊpÎÂ) ˙Ba¯wÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»¿«ƒ¿»
ÌÈÈeÏz ÌÈÈÚ‰ ÈLL ÏÈÚÏ¿≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

‰Êa ‰Ê20 שהקטורת משום ודווקא ∆»∆
גם האסורים מכילה נחותים דברים

לתוספת  גורמת זו העלאה באכילה,

ויתרון  ÌÈ‡¯˜מעלה ÔÎÏÂ .(¿»≈ƒ¿»ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡ ÌLa ˙Ba¯»̃¿»¿≈¬ƒ»¿

·e˙kL21ÈÓÁÏ Èa¯˜ והמזון ‡˙ המאכל עיקר הוא ÈM‡Ï,ו'לחם' ∆»∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«
ÁÈ¯L ,ÁÈ¯ (˜¯) - ˙¯BË˜e שני אמנם מצד אבל מזין ÚÈbnלא ¿∆«≈«∆≈««ƒ«

LÙpa22¯‡·Ók ,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ,‰ÏÈÎ‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ «∆∆¿«¿»≈»¬ƒ»¿≈«¿«¿»«¿…»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa יותר לבחינה עולה מנחה) תפילת של (עניינה שהקטורת ¿«»¿
הקרבנות). כנגד הן האחרות (שהתפילות מהקרבנות יתרון ÏÚÓe˙נעלית «¬«

,‰ta ‡È‰ ‰ÏÈÎ‡L ‰fÓ Ìb ˙·eÓ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÚ ÁÈ¯‰»≈««»¬ƒ»∆∆«ƒ∆∆¬ƒ»ƒ«∆
¯ÚL ‡e‰L להגיע ‰e‡כניסה ÁÈ¯Â ,ÔÈÁBn‰ ˙eiBˆÈÁÏ ∆««¿ƒƒ«ƒ¿≈«

¯ÚL ‡e‰L ,ÌËBÁa להיכנס «∆∆««
דרכו  eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ˙ולהגיע

ÔÈÁBn‰23'ב'המשך כמבואר «ƒ
הבחיי  ..." הרש"ב: לאדמו"ר תער"ב

כלי  הוא דהחוטם וייצר פסוק על כתב

היא  ומשם נכנסת היא דמשם לנשמה

מפולת  עליו שנפל מי ולכן יוצאת,

חוטמו  עד אותו לבדוק צריכים

א, עמוד פ"ה דף יומא בגמרא כדאיתא

מכל  בלבו, ניכר אינו החיות אם דגם

בחוטם  חיות שיש להיות יכול ֿמקום

שזהו  לומר ויש שם... רש"י וכדפירש

המוחין... שער הוא שהחוטם לפי

הדבור  שהרי המוחין, עצמיות בחינת

התגלות  שכל המוחין שער כן גם הוא

שזהו  רק הדיבור, עלֿידי היא שכל

הוא  גלוי דשכל וכידוע השכל חיצוניות

מה  כן ואם כו', החכמה מחיצוניות

היינו  המוחין שער הוא שהחוטם

המוחין...". עצמות בחינת

˙Ba¯˜ ÏÚ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆««»¿»
¯Ó‡21ÔÂÈÎc] ÈÁÁÈ ÁÈ¯ ∆¡«≈«ƒ…ƒ¿≈»

‡e‰ ÌÈÚ ˙eÏÏÎa ˙Ba¯wL∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»»
,'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
ÔÎÏ ,‰ÁÓ ÌLa ÌÈ‡¯˜Â¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»»≈

ו'מזון' 'לחם' כמו הם שהקרבנות לכך ¯ÁÈבנוסף ÏL ÔÈÚ Ì‰24,[ ≈ƒ¿»∆≈«
במה  כן (תפילות ואם הקרבנות על מנחה) (תפילת הקטורת מעלת מתבטאת

וערבית) Ùeb‡שחרית ÁÈ¯a ‰p‰ עצמוÁÈ¯ ,˙B‚¯„Ó ‰nk LÈ ƒ≈¿≈«»≈«»«¿≈≈«
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d"kyz'dח ,elqk f"h ,glyie zyxt zay

ׁשּבהיכל)25ּדקרּבנֹות  הּׁשנה, (ּדכל ּדקטֹורת ריח , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּדקטֹורת  וריח ׁשּבחֹוטם, הימני לּנקב ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּׁשּי

לּנקב  ׁשּׁשּי ׁשּבקדׁשֿהּקדׁשים) ְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ(ּדיֹוםֿהּכּפּורים,

.26הּׂשמאלי  ְִַָ

מנחה e‰ÊÂג) ּבידֹו הּבא מן וּיּקח ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּׁשלח  הּמנחה ּדהּנה, אחיו. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָלעׂשו

נּוקבין' 'מין העלאת ענינּה - לעׂשו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹיעקב

ּבׁשרׁשֹו), ׁשהּוא ּכמֹו (לעׂשו הּתהּו עֹולם ְְְְְִִֵֶַַָָָֹלבחינת

(ּדלא  טמאֹות ּבהמֹות ּגם זֹו ּבמנחה היּו ְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹׁשּלכן

טהֹורֹות  מּבהמֹות ׁשהיּו ּד'ּתקּון' קרּבנֹות ְְְְְִִֵֶָָָּכמֹו

ּכמעלת 27ּדוקא) להיֹותּה מנחה, נקראת ולכן . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

וערבית, ׁשחרית ּתפּלֹות על מנחה ְְְְְֲִִִִִַַַַָּתפּלת

קרּבנֹות. על קטֹורת ְְְֲֶַַַָָּוכמעלת

ׁשּזה BÚÂ„ד) הּידּוע ּובהקּדים ּבזה, ענין ¿ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

רק  הּוא הּבכֹור, הּוא (ּתהּו) ְֵֶַַָֹׁשעׂשו

הּוא  יעקב הּנה ּבפנימּיּות אבל ְְֲֲִִִִִִֵַָֹּבחיצֹונּיּות,

ּב'תֹורה 28הּבכֹור  הּלׁשֹון ּדּיּוק לבאר יׁש ּובזה . ְְְִֵֵֶַַָָָָ

הּפסּוק 29אֹור' מלאכים 30על יעקב וּיׁשלח ְְֲִִַַַַַַָָֹ

מּמּנּו ׁשּלמעלה ּבחינה אל מּמׁש, "לפניו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָלפניו,

ּדתהּו". קדמאין מלכין ּבחינת כּו' ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹּבמדרגה

הּזקן  אדמֹו"ר ּבלׁשֹון הּכּונה ּבפׁשטּות ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָּדהּנה,

ׁשּיעקב  הינּו, למעּלּיּותא, היא מּמׁש" ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹ"לפניו

אליו  ּבׁשוה ׁשהיא לּבחינה לא מלאכים ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשלח

ׁשּלמעלה  לּבחינה "לפניו", אּלא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבמדרגה,
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המאכל.25) ריח ע"ד הוא שבקרבנות שריח סי"א, כחתן והוא ובד"ה בכסלו, בכ"ה ד"ה אורה שערי בעט"ר, ראה 26)ראה

רדע"ת  ושלאחריו ה' וירח ד"ה בארוכה ראה בפנים בהמובא - דחיין. חיין נוקבא ומחד חיין נוקבא מחד ב: קל, זח"ג

הבושם  וריח אתכפיא), בהאו"פ, מוסיף (האו"מ הנפש חיות מחזק המאכל דריח ושם, ואילך). תלו ע' ח"א תער"ב (המשך

לכאורה, י"ל ועפ"ז תשובה. ו(דיוהכ"פ) רעו"ד אתהפכא), יחידה, גם או חי' האו"מ, (גילוי חדש חיות וממשיך משיב

עוד  - השמאלי . בנקב וזה הימני בנקב שזה - ודקטורת החוטם) ע"י צ"ל הוא (שגם דקרבנות דריח החילוק דבכללות,

ואילך). סב ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר (מאמרי תקס"ב והריחו בד"ה ריח א.27)מענין כו, א. כה, פרשתנו תו"ח 28)תו"א

עת"ר. השמע"צ ביום ד"ה מט. ע' לתניא והערות קיצורים ואילך. ב רלא, אוה"ת ואילך. ד מג, כד,29)פרשתנו פרשתנו

פרשתנו.30)רע"ג. ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Ba¯˜c25ÏÎÈ‰aL ,‰M‰ ÏÎc) ˙¯BË˜c ÁÈ¯ שהיו , ¿»¿»≈«ƒ¿∆¿»«»»∆«≈»

המקדש  שבבית בהיכל הנמצא הקטורת מזבח על pÏ˜·מקריבים CiML (∆«»«∆∆
ŒL„˜aL ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc) ˙¯BË˜c ÁÈ¯Â ,ÌËBÁaL ÈÓÈ‰«¿»ƒ∆«∆¿≈«ƒ¿∆¿«ƒƒ∆¿…∆

ÈÏ‡ÓO‰ ·˜pÏ CiML (ÌÈL„w‰26 שם תער"ב ב'המשך' כמובא «√»ƒ∆«»«∆∆«¿»ƒ
יש  שבחוטם הימני שמהנקב מהזוהר

יש  השמאלי ומהנקב "חיין" המשכת

..." ומבאר: דחיין" "חיין המשכת

המוחין  עצמיות שער הוא והחוטם

ממש  הנשמה עצם וחבור קישור דשם

ב' בזה יש משם ההמשכה אמנם כו'.

כו', דחיין וחיין חיין והן מדריגות

הימני... שבנקב חיין ובחינת

את  להחיות הנפש חיות כללות גילוי

שהוא  הנשימה ענין וזהו כו', הגוף

בא  מהמוח דהחיות החיות... הוראת

עם  הדם שולח והלב שבו בדם בלב

החיות  שזהו האברים לכל החיות

חיין  הוא השמאלי נקב אמנם פנימי...

בעצם  ממש הנשמה מעצם שזהו דחיין

עצמות  בבחינת התקשרותה

המוחין...".

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ אבינו ‚) ביעקב ¿∆«∆»
‰ÁÓ B„Èa ‡a‰ ÔÓ ÁwiÂ«ƒ«ƒ«»¿»ƒ¿»
‰Án‰ ,‰p‰c .ÂÈÁ‡ ÂNÚÏ¿≈»»ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»
dÈÚ - ÂNÚÏ ·˜ÚÈ ÁÏML∆»««¬…¿≈»ƒ¿»»

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מלמטה «¬»««ƒ¿ƒ
עד  ‰e‰zלמעלה ÌÏBÚ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»«…

העולמות  וחסידות, בקבלה כמבואר

'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות'

מלובשים  שלהם שהאורות ספירות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך

'עולם  קדם ול'תיקון' התיקון'. 'עולם

וכלים  מרובים אורות היו בו התוהו'

ואלוקות  קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

מתיקון  נעלה תוהו הדברים ובשורש הקדושה, לגבולות שמחוץ לתחומים

BL¯La ‡e‰L BÓk ÂNÚÏ) עשו ששורש וחסידות בקבלה כמבואר ¿≈»¿∆¿»¿

התיקון  מעולם הוא יעקב ושורש התוהו, מעולם ‰eÈהוא ÔÎlL ,(∆»≈»
BÊ ‰ÁÓa לעשו יעקב B‡ÓË˙ששלח ˙BÓ‰a Ìb שמפורט כפי ¿ƒ¿»«¿≈¿≈

B¯B‰Ë˙בתורה  ˙BÓ‰aÓ eÈ‰L 'Ôe˜z'c ˙Ba¯˜ BÓk ‡Ïc)¿…¿»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈¿
‡˜Âc לעניין לעיל הקרבנות כנזכר על הקטורת ˜¯‡˙27)יתרון ÔÎÏÂ . «¿»¿»≈ƒ¿≈

˙lÙz ˙ÏÚÓk d˙BÈ‰Ï ,‰ÁÓƒ¿»ƒ¿»¿«¬«¿ƒ«
˙È¯ÁL ˙BlÙz ÏÚ ‰ÁÓƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÏÚ ˙¯BË˜ ˙ÏÚÓÎe ,˙È·¯ÚÂ¿«¿ƒ¿«¬«¿∆«

˙Ba¯˜ הקליפות שבה גם מתבררות »¿»
על  נפעל שלא דבר לגמרי, הטמאות

הקרבנות. ידי

ÌÈc˜‰·e ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ („¿ƒ¿»»∆¿«¿ƒ
(e‰z) ÂNÚL ‰fL Úe„i‰«»«∆∆∆≈»…
˜¯ ‡e‰ ,¯BÎa‰ ‡e‰«¿«

˙eiBˆÈÁa באים שהדברים כפי ¿ƒƒ
הזה, בעולם eiÓÈÙa˙בפועל Ï·‡¬»ƒ¿ƒƒ

¯BÎa‰ ‡e‰ ·˜ÚÈ ‰p‰28 והוא ƒ≈«¬…«¿
בחסידות  (כמבואר מעשו נעלה

היא  יעקב על עשו ומעלת בהרחבה,

השורש  של בשורש אבל בשורשם,

מעשו). נעלה יעקב - עצמו

ÔBLl‰ ˜eic ¯‡·Ï LÈ ‰Ê·e»∆≈¿»≈ƒ«»
'¯B‡ ‰¯B˙'a29 הזקן לאדמו"ר ¿»
˜eÒt‰ ÏÚ30·˜ÚÈ ÁÏLiÂ ««»«ƒ¿««¬…

ÂÈÙÏ" ,ÂÈÙÏ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿»»¿»»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa Ï‡ ,LnÓ«»∆¿ƒ»∆¿«¿»
˙ÈÁa 'eÎ ‰‚¯„Óa epnÓƒ∆¿«¿≈»¿ƒ«
,"e‰˙c ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ«¿»ƒ¿…
התוהו, שמעולם הקדמונים המלכים

לעיל  האמור התוהו עולם המושג שכן

השבוע, בפרשת התורה בסיפור מרומז

שמלכו  המלכים על וישלח, פרשת

ישראל, בבני מלכים שהיו לפני באדום

שורשם  כי ישראל למלכי קדמו והם

מעולם  שלמעלה התוהו מעולם

"ÂÈÙÏהתיקון. Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÔBLÏa ‰ek‰ ˙eËLÙa ,‰p‰c¿ƒ≈¿«¿««»»ƒ¿«¿«»≈¿»»
‡Ï ÌÈÎ‡ÏÓ ÁÏL ·˜ÚiL ,eÈ‰ ,‡˙eilÚÓÏ ‡È‰ "LnÓ«»ƒ¿«¬ƒ»«¿∆«¬…»««¿»ƒ…
,"ÂÈÙÏ" ‡l‡ ,‰‚¯„Óa ÂÈÏ‡ ‰ÂLa ‡È‰L ‰ÈÁaÏ«¿ƒ»∆ƒ¿»∆≈»¿«¿≈»∆»¿»»
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ט 'eb dgpn ecia `ad on gwie

"וּיׁשלח  רׁש"י ּבפירּוׁש הּידּוע עלּֿפי אבל ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָמּמּנּו.

את  ׁשרק מּמׁש", מלאכים מלאכים, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹיעקב

אבל  לעׂשו, יעקב ׁשלח הּמלאכים ׁשל ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹה"מּמׁש"

נׁשא  הּמלאכים ׁשל יעקב הרּוחנּיּות אצל ,31רה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מּובן, לגריעּותא, היא ּב"מּמׁש" ׁשהּכּונה ְְְִִִֶַַַַָָָָָהינּו,

ׁשּזה  והינּו, לגריע ּותא. הּוא מּמׁש" "לפניו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

הּוא  מּיעקב, למעלה "לפניו", הּוא (ּתהּו) ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹׁשעׂשו

- ּבפנימ ּיּות אבל ּבחיצֹונּיּות, - ּב"מּמׁש" ְְֲִִִִִַַַָָרק

ׁשּיעקב, ועלֿידיֿזה יֹותר. למעלה הּוא ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹיעקב

ּדתהּו הּניצֹוצֹות את מברר הּתקּון", עֹולם ְְִִֵֶַַַַָָֹ"ּבעל

ׁשּקדמה  הּתהּו מּבחינת רק לא ממׁשי הּוא הרי הּכלים, ּבׁשבירת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנפלּו

יֹותר  למעלה הּוא הּתקּון' 'עֹולם ׁשּבּה מהּבחינה ּגם אּלא .32ל'ּתקּון', ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וּיּׁשקהּו" גֹו' ויחּבקהּו לקראתֹו עׂשו ׁש"ּוּירץ ּפעל עכׁשו,33ועלֿידיֿזה ׁשּגם , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׂשֹונא  ׁשעׂשו ּבידּוע היא ׁש"הלכה ּבמּצב הּבירּור, קֹודם הּוא ׁשעׂשו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכפי

לּבֹו.34ליעקב" ּבכל ּונׁשקֹו ליעקב עׂשו נתּבּטל , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
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הה"מ.31) בשם ֿ155 ע' תש"ג נשלם 32)סה"ש הבירורים ע"י לזאת, ח"ו, במקרה הי' לא התהו וסתירת שבנין דלהיות

לסופו). קרוב תרס"ז תקעו (ד"ה העלי' הוא ולשם ותיקון, מתהו שלמעלה אוא"ס דבחי' ד.33)הכוונה לג, ספרי 34)פרשתנו

כאן. בפירש"י הובא - יו"ד ט, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
epnÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÏ.ממנו נעלה קדימה, של במובן ‡·Ï"לפני" «¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆¬»

Úe„i‰ ÈtŒÏÚהחסידי ÚÈ˜·הביאור ÁÏLiÂ" È"L¯ Le¯ÈÙa «ƒ«»«¿≈«ƒ«ƒ¿««¬…
ÏL "LnÓ"‰ ˙‡ ˜¯L ,"LnÓ ÌÈÎ‡ÏÓ ,ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ«¿»ƒ«»∆«∆««»∆
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏL ˙eiÁe¯‰ Ï·‡ ,ÂNÚÏ ·˜ÚÈ ÁÏL ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ»««¬…¿≈»¬»»»ƒ∆««¿»ƒ

·˜ÚÈ Ïˆ‡ ‰¯‡L31 ולא ƒ¿¬»≈∆«¬…
לעשו, ek‰L‰נשלחה ,eÈ‰«¿∆««»»

‡˙eÚÈ¯‚Ï ‡È‰ "LnÓ"a¿«»ƒƒ¿ƒ»
"ÂÈÙÏלמעט  ÌbL ,Ô·eÓ ,»∆«¿»»

‡˙eÚÈ¯‚Ï ‡e‰ "LnÓ ולא «»ƒ¿ƒ»
יעקב  על עשו מעלת את להדגיש

בזה. למעט אלא בה ¿»¿eÈ‰Â,ולהוסיף
‡e‰ (e‰z) ÂNÚL ‰fL∆∆∆≈»…
,·˜ÚiÓ ‰ÏÚÓÏ ,"ÂÈÙÏ"¿»»¿«¿»ƒ«¬…
Y "LnÓ"a ˜¯ ‡e‰«««»

˙eiBˆÈÁa,הבכור נולד עשו ולכן ¿ƒƒ
˙eiÓÈÙa Ï·‡ דבר של ולאמיתו ¬»ƒ¿ƒƒ

-¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ·˜ÚÈ«¬…¿«¿»≈
ÚiL˜·,מעשו. ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆«¬…

¯¯·Ó ,"Ôe˜z‰ ÌÏBÚ ÏÚa"««»«ƒ¿»≈
eÏÙpL e‰˙c ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡∆«ƒ¿…∆»¿

,ÌÈÏk‰ ˙¯È·La לעיל כנזכר ƒ¿ƒ««≈ƒ
מרובים  "אורות היו ובתוהו שמאחר

שבירת  בו היתה מועטים" בכלים

Ó„wL‰יעקב ‰È¯‰‡eהכלים, e‰z‰ ˙ÈÁaÓ ˜¯ ‡Ï CÈLÓÓ ¬≈«¿ƒ…«ƒ¿ƒ««…∆»¿»
‡e‰ 'Ôe˜z‰ ÌÏBÚ' daL ‰ÈÁa‰Ó Ìb ‡l‡ ,'Ôe˜z'Ï¿ƒ∆»«≈«¿ƒ»∆»»«ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ32 הנזכר (עלֿדרך יותר נעלה 'תיקון' דבר של לאמיתו כי ¿«¿»≈
מעשו). נעלה יעקב השורשים שבשורש עשה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לעיל שיעקב ¿«¿≈∆

לעיל  האמורים ה'בירורים' »«ÏÚtאת
B˙‡¯˜Ï ÂNÚ ı¯ie"L∆«»»≈»ƒ¿»

"e‰˜MiÂ 'B‚ e‰˜aÁÈÂ33, «¿«¿≈«ƒ»≈
‡e‰ ÂNÚL ÈÙk ,ÂLÎÚ ÌbL∆««¿»¿ƒ∆≈»

¯e¯Èa‰ Ì„B˜ שיהיה שלו הסופי ∆«≈
המשיח  בימות לבוא, לעתיד

בהר  מושיעים "ועלו היעוד (כשיקויים

עשו"), הר את לשפוט «»¿vÓa·ציון
ÂNÚL Úe„Èa ‡È‰ ‰ÎÏ‰"L∆¬»»ƒ¿»«∆≈»

"·˜ÚÈÏ ‡BN34, זאת בכל ≈¿«¬…
B˜Le ·˜ÚÈÏ ÂNÚ Ïha˙ƒ¿«≈≈»¿«¬…¿»
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אגרות קודש

]י"ג כסלו, ה'תשל"ב[

דיוק בהנחת תפילין דהזקוקים לברכה, ההורים שלהם וכו'. – ובזה שייכות מובנת גם בפשטות 

)וע"פ ההנהגה, המובנת ג"כ בפשטות – מדה כנגד מדה(:

"סקיצָאפרעניע" )מה שלא תהי' סיבתה( ענינה – אי התאמה בין המציאות )דהסביבה( כמו 

שהיא – לכמו שהחולה "רואה" ותופס אותה בשכלו. ובמילא: 1( נולדו אצלו )מדות מתאימות לראיית 

בלתי מבוסס  להיפך: מפחד  ועד  שינויים  לזמן  2( מזמן  וכו'.  להזיקו  יראה שרוצים  פחד,  זו(,  שכל 

במציאות – לרוממות הרוח בלתי מבוססת וכו', פיצול הנפש וההשקפה וכו'.

תפלין – חלק מהמצוה ו ס ג ו ל ת ה: לשעבד הלב )המדות( והמוח )שכל( לאלקים אמת, עליו 

נאמר אני ה' לא שניתי – ובמילא: התאמה בין השכל הרגש והמציאות וכו'.

אזכיר עה"צ.


