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.*c"qa,dxyÎiig zyxt zay
h"kyz'd ,elqk ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ì‰¯·‡Â ּבּימים ּבא ּב'תֹורה 1זקן ּומביא , ¿«¿»»ְִִֵֵַָָָָ

הּזהר 2אֹור' "ּבא 3מאמר ּבפרּוׁש ְֲֵַַַַָֹ

לההּוא  ליּה וי כּו', עּלאין יֹומין ּבאינּון ְְִִִִִֵַַַָָּבּימים",

לאלּבׁשא  ּבעין ּדכד לעילא, יֹומין ּדגרע ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָּגברא

ליּה חסרא ּדפגם יֹומא יֹומין, ּבאינּון ְְְִִֵֵַַָָָליּה

ּומדּיק  כּו', לבּוׁשא צרי4מההּוא ׁשעלּֿפיֿזה , ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר אחת 5להבין ׁשעה יפה ְֲִֵַַַַַָָָָָ

חּיי  מּכל הּזה ּבע ֹולם טֹובים  ּומעׂשים ְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבתׁשּובה

ּומעׂשים  "ּתׁשּובה ּתכלית והלא ְְֲֲִִַַַַָָָֹעֹולםֿהּבא,

לּנׁשמה  לבּוׁשים נעׂשּו ׁשּמהם הּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָטֹובים"

ּבעֹולםֿהּבא  הּׁשכינה מּזיו להנֹות ְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּוכל

ּבּזהר  עֹולםֿהּבא 6(ּכדאיתא ׁשענין ּומבאר, .( ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ועצמּות  מהּות הּׂשגת הּוא הּׁשכינה, מּזיו ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָׁשּנהנין

ואםֿ ּגּלּוי. ּבבחינת האלקית החּיּות ְְְְֱִִִִִִַַַַָֹהתּפּׁשטּות

ּבחינת  ׁשהיא הּנׁשמה ּתּוכל אי להבין צרי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכן,

מהּות  להּׂשיג ּבפניֿעצמֹו, ודבר יׁש ְְְְְִִִֵֵַַַָָָנברא,

ּוגבּול. הּׂשגה ּבבחינת ׁשאינֹו אלקּות ְְְְֱִִֵֶַַַָָֹועצמּות

הּתֹורהּֿומצֹות, עלֿידי נעׂשה זה ענין ְְְֲִִֵֶַַַַָָָא

למעלה  הן ולכן כּו', העליֹון מהרצֹון ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּׁשרׁשן

כּו', החּיּות התּפּׁשטּות רק ׁשהּוא הּׁשכינה, ְְְִִִִֶַַַַַָמּזיו

עֹולםֿהּזה  ּבעניני ונתלּבׁשּו ׁשּנׁשּתלׁשלּו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאּלא

נעׂשים  ּבתֹורהּֿומצֹות, עֹוסק ּוכׁשאדם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּגׁשמי,
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(1 (המו"ל). בלבד וראשי-פרקים תוכן א.*) כד, רע"א.2)פרשתנו טז, א.3)פרשתנו רכד, א. קכט, סה"מ 4)ח"א גם ראה

ואילך. נ ע' מי"ז.5)תרכ"ח פ"ד סכ"ט.6)אבות אגה"ק תניא א. רמז, א. רי, ח"ב ב. רכו, שם זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שרה: חיי פרשת השבוע, בפרשת נאמר אבינו אברהם אודות

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â1'¯B‡ ‰¯B˙'a ‡È·Óe של 2, ספר ¿«¿»»»≈»«»ƒ≈ƒ¿»
(ומגילת  ושמות בראשית בחומשים התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר מאמרי

‰f‰¯אסתר) ¯Ó‡Ó3Le¯Ùa הכתוב לשון של "a‡הפנימי «¬««…«¿≈»
ÔÈ‡lÚ ÔÈÓBÈ ÔeÈ‡a ,"ÌÈÓia«»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

,'eÎ עילאיים ימים dÈÏבאותם ÈÂ«≈
ÔÈÓBÈ Ú¯‚c ‡¯·b ‡e‰‰Ï¿««¿»¿»«ƒ

,‡ÏÈÚÏ שגרע אדם לאותו לו אוי ¿≈»
את  מילא לא [שבהם ימים והחסיר

כראוי, הזה בעולם ושליחותו תפקידו

למעלה  'ימים'] לו ÔÈÚaחסרים „Îc¿«»ƒ
,ÔÈÓBÈ ÔeÈ‡a dÈÏ ‡LaÏ‡Ï¿«¿»»≈¿ƒƒ
[בעלות  אותו להלביש רוצים שכאשר

באותם  עדן] לגן הזה מהעולם הנשמה

באותם  שעשה הטובים [במעשים ימים

לנשמה] 'לבושים' נעשים שמהם ימים

dÈÏ ‡¯ÒÁ Ì‚Ùc ‡ÓBÈ»¿»««¿»≈
'eÎ ‡Le·Ï ‡e‰‰Ó שפגם היום ≈«¿»

דברי  כאן עד לבוש, מאותו לו חסר

הזוהר.

˜i„Óe4, במאמר הזקן אדמו"ר ¿«≈
אור' ב'תורה ∆ÊŒÈtŒÏÚL∆«ƒ‰הנזכר

ה' עבודת של בחשיבות הזוהר דברי

לנשמה  יחסרו שלא כדי ויום יום בכל

הבא  בעולם ÔÈ·‰Ï'לבושים' CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó5 בפרקי «¬««≈

יותר ÙÈ‰אבות  וחשובה עדיפה »»
ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»«¬ƒ
ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BËƒ»»«∆ƒ»«≈
˙ÈÏÎz ‡Ï‰Â ,‡a‰ŒÌÏBÚ»«»«¬…«¿ƒ

של  והמטרה «¿"eLz·‰הכוונה
"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe הזה בעולם «¬ƒƒ

Ì‰nL ‡e‰ הטובים מהמעשים ∆≈∆
הזה  ÌÈLe·Ïבעולם eNÚ«¬¿ƒ

˙B‰Ï ÏÎezL ‰ÓLpÏ«¿»»∆«≈»
אלו  'לבושים' ÂÈfÓƒƒבאמצעות

‡a‰ŒÌÏBÚa ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»»«»
‡˙È‡„k)כמובא¯‰fa6.( מעשי של המטרה כל אם היא, והשאלה ƒ¿ƒ»«…«

נמצא  הבא, בעולם כ'לבושים' שישמשו כדי היא הזה בעולם המצוות

ואםֿכן  הבא, בעולם שהיא המטרה להשגת אמצעי היא הזה בעולם שהעבודה

'יפה' הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת ששעה במשנה נאמר למה

הבא? העולם חיי מכל יותר

¯‡·Óe המשמעות ביאור בהקדמת האמורה השאלה על ועונה הזקן אדמו"ר ¿»≈

האמורים, ה'לבושים' של Lהפנימית ‡a‰ŒÌÏBÚ ÔÈÚL ישראל נשמות ∆ƒ¿«»«»∆
הזה, בעולם המצוות וקיום התורה בלימוד ה' את ÂÈfÓשעבדו ÔÈ‰p∆¡ƒƒƒ

,‰ÈÎM‰ היא שממנו והגילוי אלוקי, אור מגילוי רוחנית הנאה מקבלות «¿ƒ»
הבא בעולם הנשמות של ‰O‚˙ההנאה ‡e‰ קליטה כלומר והבנה, תפיסה «»«

של  והארה זיו של »e‰Ó˙בפנימיות,
˙eËMt˙‰ ˙eÓˆÚÂ והארת ¿«¿ƒ¿«¿

.Èelb ˙ÈÁ·a ˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰««»¡…ƒƒ¿ƒ«ƒ
,ÔkŒÌ‡Â בקליטה שמדובר מאחר ¿ƒ≈

נעלה, כך כל גילוי של CÈ¯»̂ƒפנימית
‰ÓLp‰ ÏÎez CÈ‡ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ≈««¿»»

,‡¯· ˙ÈÁa ‡È‰L כמבואר ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»
אכן  היא יהודי של שהנשמה בחסידות

ממעל  אלוקה ו"חלק אלוקית נשמה

כחלק  נחשבת לא היא אבל ממש"

'נברא', אלא Â„·¯מהבורא LÈ≈¿»»
BÓˆÚŒÈÙa,מהבורא ונבדל הנפרד ƒ¿≈«¿

מרחק  יש ו'נברא' 'בורא' שבין ומאחר

איך  השאלה נשאלת שיעור, לאין ופער

הנשמה  ולקלוט ÈO‰Ï‚מסוגלת ¿«ƒ
של  זיו בפנימיות »e‰Ó˙בתוכה

˙e˜Ï‡ ˙eÓˆÚÂ,עצמה האלוקות ¿«¿¡…
במידה  מסויימת והארה התגלות רק לא

העצם  אלא ומצומצמת מוגבלת

‰O‚‰והמהות  ˙ÈÁ·a BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ««»»
Ïe·‚e מההבנה למעלה אלא ¿

ואין  גבול ובלי הנבראים של והתפיסה

סוף?

שהיא  הנשמה איך לשאלה והתשובה

האיןֿסוף  את לקלוט מסוגלת 'נברא'

היא: מהשגה, שלמעלה האלוקי

‰Ê ÔÈÚ C‡ הנשמות השגת של «ƒ¿»∆
האלוקות  È„ÈŒÏÚבעצם ‰NÚ«¬»«¿≈

ÔL¯ML ,˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»¿»
'eÎ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰Ó שהרי ≈»»»∆¿

הקדושֿ של ורצונו חכמתו היא התורה

הרצון  הן המצוות וכן ברוךֿהוא

התורה ÔÎÏÂהאלוקי, ששורש כיוון ¿»≈
העליון, ברצון מושרשות הזה בעולם ומקיים לומד שהיהודי ≈‰Ôומצוות

e‰L‡במהותן ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ‰ÏÚÓÏ הזיו˙eËMt˙‰ ˜¯ ¿«¿»ƒƒ«¿ƒ»∆«ƒ¿«¿
'eÎ ˙eiÁ‰,עצמו הרצון כמו העצמיות eÏLÏzLpLולא ‡l‡ התורה ««∆»∆ƒ¿«¿¿

לדרגה  מדרגה ‰ÈÓLbוהמצוות ‰f‰ŒÌÏBÚ ÈÈÚa eLaÏ˙Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈»«∆««¿ƒ
של  גשמיים ודברים במושגים ונתלבשו ירדו והמצוות התורה ענייני ולמעשה

הזה, BˆÓeŒ‰¯B˙a˙העולם ˜ÒBÚ Ì„‡LÎe הזה ÌÈNÚבעולם , ¿∆»»≈¿»ƒ¿«¬ƒ
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 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  א בימיםואברהם זקן בה "מאמר ד  ) ג

 ה   ............  ט ה'תשכ" ,מבה"ח כסלו  ,חיי שרה פרשת שבת 

   ,חיי שרה בת פרשתששיחת   )ד

 י  .....................  טה'תשכ" ,ברכים החודש כסלומ

  כ"ה מרחשון,   ,חיי שרהמשיחות ש"פ   )ה

 אכ  ....................  "בה'תשנ ודש כסלומברכים הח

  בל  .............  וטך כר שת חיי שרהרפשיחות -ילקוט  )ו

 ה"ח "ג הרלכ"ק הרה  ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )ז
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 קפב  ........ חיי שרהפרשת לשבוע ות וצספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 קפה  ....................................  י פרק  לתקה  ,ה כפרק  ה רמיי

  זבחיםסכת מ – ותמשני  ) יח

 קפז  .................................................  תי קה ור ביא
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  םעם ביאורי נידהמסכת   )כ
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  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 דכר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  לה תפת ווך הלכשולחן ער  )כב

 דכר  ..............................  זקן אדמו"ר ה   לפי לוח רב יומי

  מותו עדן בעצלשון אדמו"ר נשמ  אור התור  ) כג

 זכר  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

    התשוברי עש  )כד

 כטר  .............................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כה

 לר  .........................................  "ח צדק"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כו

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

    ץ החייםקונטרס ע  )כז

 לג ר  .............................................  מוהרש"במו"ר אד

  אש"תה' –ם מאמריר הספ  )כח

 רלד  .............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גתש" -ש"בות ה'תחפר השיס  )כט

 רלה   ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  ) ל

 רלו  .......................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 רלז  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 מהר  ................  קודש-בתש למנחת קריאה התורה  )לב

 ומר  ..................  חיי שרהפרשת לשבוע  זמנים  לוח  ) לג

 זמר  ............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   )לד



miniaו `a owf mdxa`e

ּבגןֿעדן  ּבהם ׁשּנתלּבׁש לבּוׁשים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלנׁשמתֹו

ּבחינת  ׁשהיא הּנׁשמה ּתּוכל ׁשעלֿידם ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהעליֹון

ׁשעה  "יפה ולכן הּׁשכינה. זיו להּׂשיג ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָנברא,

מרצֹון  ׁשּׁשרׁשם טֹובים", ּומעׂשים ּבתׁשּובה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָאחת

עֹולםֿהּבא", חּיי "מּכל ּברּוֿהּוא, ְִֵֶַַָָָָָהעליֹון

נקראים  הם ּומּכלֿמקֹום הּׁשכינה. זיו רק ְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשהּוא

זיו  להּׂשיג הּנׁשמה ּתּוכל ׁשעלֿידם ְְְִִִֶַַַַָָָָלבּוׁשים,

ְִַָהּׁשכינה.

"יפה LÈÂב) ז"ל רּבֹותינּו לׁשֹון ּבדּיּוק להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵַָָ

טֹובים  ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ְֲִִִַַַָָָׁשעה

"ּתׁשּובה" הּבא", העֹולם חּיי מּכל הּזה ְִֵֶַַַָָָָָָָּבעֹולם

ּבעֹולםֿהּזה  ּבעבֹודה החּדּוׁש ׁשּכל ּכיון ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּדיקא,

הּתׁשּובה  למעלת מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה ,7הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

קדם  למעלה, היא הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּידּוע

ותכלית  צּדיק, ּבבחינת היא הרי למּטה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָירידתּה

עבֹודתּה ׁשעלֿידי ּכדי היא למּטה הּנׁשמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָירידת

ּבעלּֿתׁשּובה  ּבבחינת ּתהיה וכיון 8למּטה . ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

למעלת  לבא ּבכדי היא למּטה הּנׁשמה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשעבֹודת

לא  ׁשהּנׁשמה זמן ׁשּכל מּובן, הרי ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה,

הּגיעה  לא דין, ּבעלמא עבֹודתּה את עדין ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹסּימה

"וּתמת  ּכאׁשר ודוקא הּתׁשּובה, לׁשלמּות 9עדין ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ּגֹו' ארּבע" ּבקרית נפרדת 10ׂשרה ּכׁשהּנׁשמה , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּכנען"9, "ּבארץ עבֹודתּה ּגמר לאחר ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָמהּגּוף

מסחר  ארץ 11מּלׁשֹון עֹולםֿהּזה, על ּדקאי , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

את  הּנׁשמה (האנּדלט ) מרויחה ׁשּבֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָהּמסחר,

נעלֹות  הכי לׁשלמּות 12העלּיֹות ּבאה אזי , ְֲֲֲֲִִִֵַַָָָ

.13הּתׁשּובה  ְַָ
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זה).)7 (ממאמר ואילך 110 ע' ח"ה לקו"ש ראה – לקמן הבא "התירוץ)8בכל שזהו (ושם, א עג, בלק "izin`dלקו"ת

למטה). הנשמה ירדה ב.)9למה כג, אלו )10פרשתנו ארבע בקרית הגוף, זה שרה ותמת ב: קכב, פרשתנו מהנ"ע ראה

כו'. היסודות יו"ד.)11ארבעה פכ"ג, במדב"ר ז. שם באבער תנחומא ט. מסעי סה"מ )12תנחומא וישב. ר"פ תו"א ראה ָ

כנען. בארץ גו' שרה ותמת עה"פ 91 ע' תשובה )13אידיש לבחי' זכה ע"ה רבינו שמשה ב, צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ì‰a LaÏ˙pL ÌÈLe·Ï B˙ÓLÏ צאת לאחר ¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿«≈∆»∆¿

לגןֿעדן  ועלייתה מהגוף אלה Ì„ÈŒÏÚLהנשמה לבושים ÏÎezבאמצעות ∆«»»«
‰ÓLp‰ למרות‡¯· ˙ÈÁa ‡È‰L שבין הערך וריחוק הפער אף ועל «¿»»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»

גבול, בלי שהוא לבורא מוגבל שהוא ‰ÈÎM‰נברא ÂÈÊ ‚ÈO‰Ï המאיר ¿«ƒƒ«¿ƒ»
בגןֿעדן. ומתגלה

שנשאלה  השאלה מיושבת ומעתה

התורה  של והתכלית המטרה אם לעיל,

כדי  היא הזה בעולם והמצוות

בעולם  השכינה מזיו תהנה שהנשמה

אחת  ל"שעה עדיפות יש מדוע הבא,

הזה" בעולם טובים ומעשים בתשובה

הבא": העולם חיי "כל על

˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ" ÔÎÏÂ¿»≈»»»»««
,"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ

ÌL¯ML והמצוות התורה של ∆»¿»
,‡e‰ŒCe¯a ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯Ó≈»»∆¿»
,"‡a‰ŒÌÏBÚ ÈiÁ ÏkÓ"ƒ»«≈»«»

˜¯ ‡e‰L של אלוקות ÂÈÊגילוי ∆«ƒ
‰ÈÎM‰ לגבי מועטת הארה בלבד, «¿ƒ»

סוף. אין שהוא ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒהרצון
התורה  של הגדולה מעלתם למרות

העליון, ברצון ששורשם ≈‰Ìומצוות
ÌÈLe·Ï ÌÈ‡¯˜ על המורה ביטוי ƒ¿»ƒ¿ƒ

שהם  האדם לבושי (כמו חיצוני דבר

מהותו), לעצם ביחס חיצוני דבר

Ì„ÈŒÏÚL אלה לבושים באמצעות ∆«»»
‰ÓLp‰ ÏÎez עדן בגן בהיותה ««¿»»

.‰ÈÎM‰ ÂÈÊ ‚ÈO‰Ï¿«ƒƒ«¿ƒ»
בעולם  ומצות התורה של היתרון וזה

התורה  כי הבא, העולם חיי על הזה

ואילו  העליון ברצון מושרשים והמצות

וגם  השכינה זיו רק מאיר הזה בעולם

לבושים  הם והמצוות שהתורה משום

הנשמה  השגת מתאפשרת ידם שעל

לעיל. כמבואר השכינה, בזיו

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (·¿≈¿ƒ¿ƒ¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ את המדגיש במאמרם «≈

הזה  בעולם והמצוות התורה eL˙a·‰מעלת ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ"»»»»««ƒ¿»
,"‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆ƒ»«≈»»«»

,‡˜Èc "‰·eLz" ולא התשובה עניין את זה בהקשר ואמרו שדייקו ¿»»¿»
היא לכך והסיבה בלבד, טובים" "מעשים באמירת ÏkLהסתפקו ÔÂÈk≈»∆»

‰„B·Úa LecÁ‰ עובד שהאדם ה' ŒÏÚLעבודת ‡e‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa «ƒ«¬»»»«∆∆«
‰·eLz‰ ˙ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„È7, מאשר יותר נעלה דבר שהיא ¿≈∆«ƒƒ¿«¬««¿»

עצמם, מצד והמצוות ÏÚÓÏ‰,התורה ‡È‰ ‰ÓLp‰ ¯L‡kL Úe„ik«»«∆«¬∆«¿»»ƒ¿«¿»
‰hÓÏ d˙„È¯È Ì„˜,גשמי גוף ובתוך הגשמי הזה ‰È‡לעולם È¯‰ …∆¿ƒ»»¿«»¬≈ƒ

,˜Ècˆ ˙ÈÁ·a שמעולם צדיק כמו ƒ¿ƒ««ƒ
חטא, והמטרה ÈÏÎ˙Â˙לא הכוונה ¿«¿ƒ

hÓÏ‰של  ‰ÓLp‰ ˙„È¯È שהיא ¿ƒ««¿»»¿«»
מאד, גדולה ŒÏÚLירידה È„k ‡È‰ƒ¿≈∆«

‰hÓÏ d˙„B·Ú È„È'ה עבודת ¿≈¬»»¿«»
העולם  של והחומריות הגשמיות למרות

שיש  הנסיונות על התגברות ותוך הזה

למעלה  קיימים לא וכמובן הזה בעולם

‰È‰z הנשמהŒÏÚa ˙ÈÁ·a ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««
‰·eLz8 לאלוקות שלו שההתקרבות ¿»

שאת, ביתר היא ולכן ריחוק מתוך היא

על  יתרון יש לבעליֿתשובה ולכן

‰ÓLp‰צדיקים. ˙„B·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬««¿»»
˙ÏÚÓÏ ‡·Ï È„Îa ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈»…¿«¬«

,‰·eLz‰,לעיל ‰¯Èכמבואר «¿»¬≈
‡Ï ‰ÓLp‰L ÔÓÊ ÏkL ,Ô·eÓ»∆»¿«∆«¿»»…

‰ÓiÒהשלימה ‡˙וטרם ÔÈ„Ú ƒ¿»¬«ƒ∆
ÔÈ„ ‡ÓÏÚa d˙„B·Ú,הזה בעולם ¬»»¿»¿»≈

˙eÓÏLÏ ÔÈ„Ú ‰ÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»¬«ƒƒ¿≈
,‰·eLz‰ העבודה כל כלומר, «¿»

היא  הזה בעולם האדם חיי במשך

התשובה  שלמות אבל התשובה, עבודת

הזה  בעולם האדם חיי סיום עם היא

למעלה הנשמה «¿»¿Â„Â˜‡ועליית
˙ÓzÂ" ¯L‡k9˙È¯˜a ‰¯N «¬∆«»»»»¿ƒ¿«
'Bb "Úa¯‡10, בפרשת כאמור «¿«

Ù¯„˙השבוע, ‰ÓLp‰Lk¿∆«¿»»ƒ¿∆∆
¯Ób ¯Á‡Ï Ûeb‰Ó ושלימות ≈«¿««¿«

"ÔÚk ı¯‡a" d˙„B·Ú9, ¬»»¿∆∆¿««
¯ÁÒÓ ÔBLlÓ11, כמבואר ƒ¿ƒ¿»

לסוחר  כינוי הוא ש"כנעני" במפרשים

È‡˜c מכוונת כנען" ÏÚ"ארץ ¿»≈«
,¯ÁÒn‰ ı¯‡ ,‰f‰ŒÌÏBÚ»«∆∆∆«ƒ¿»

ËÏc‡‰) ‰ÁÈÂ¯Ó BaL מסחר עלֿידי רווחים ‡˙צוברת ‰ÓLp‰ ( ∆«¿ƒ»«¿¿¿«¿»»∆
˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙BiÏÚ‰12 יכולה טובים ומעשים תשובה של העבודה שהרי »¬ƒ¬ƒ«¬

הזה, בעולם רק a‡‰להתבצע ÈÊ‡בעולם ימיה eÓÏLÏ˙בסוף ¬«»»ƒ¿≈
‰·eLz‰13. «¿»

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



ז h"kyz'd ,elqk g"dan ,dxyÎiig zyxt zay

הּתֹורה'LÈÂג) ּב'אֹור הּמבאר עם זה 14לקּׁשר ¿≈ְְְִֵֶַַַָָֹ

הּמקֹום  (ׁשּזהּו הּמכּפלה מערת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָּבענין

ּגמר  לאחרי והאּמהֹות האבֹות ּבאּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָׁשאליו

הּתׁשּובה 15עבֹודתם  לׁשלמּות ּכׁשהּגיעּו ,16,( ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבּזהר  ּדבׁשמא 17ׁשּפרׁש ה' מכּפלה, "מאן ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ה' אֹות ׁשּבחינת הינּו, מכּפלה". ּדאיהי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָקּדיׁשא

נקראת  ּכן על הוי', ּבׁשם ּפעמים ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָנכּפלה

"ּבית  הּפרּוׁש מבאר ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ"מכּפלה",

ּגּביו" על ה'18ועלּיה ּבחינת הּוא ׁש"ּבית" , ְֲִִִֶַַַַַָָ

ׁשהן  – עילאה ה' ּבחינת היא ו"עלּיה" ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּתּתאה,

'ּתׁשּובה  הּתׁשּובה, ענין ׁשּבכללּות הּבחינֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּתי

- עילאה' ּו'תׁשּובה ּתּתאה, ה' ּתׁשּוב - ְִַַָָָָָָָָּתּתאה'

עילאה  ה' ּגם 19ּתׁשּוב ׁשּי זה ׁשּכל ּולהעיר, . ְִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבכל  ּגֹו' ארּבע" ּבקרית ׂשרה "וּתמת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלענין

ואחת  סמּו20אחד (ּגם ּׁשּׁשבים ּבאּלּו ּגם , ְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּמבאר  עלּֿפי ּתּתאה', ּב'תׁשּובה רק ְְְִִִַַַַָָָָָָֹלמיתתם)

אחר  וגם 21ּבמקֹום ּתּתאה', 'ּתׁשּובה ׁשּגם ְְְֵֶַַַַָָָָ

ואמּתתּה ּפנימּיּותּה הענׁש, יראת מּצד ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּכׁשהיא

אׁשר  האלקים אל ּתׁשּוב "והרּוח ענין ְְֱֲִִֶֶַַָָָֹהּוא

עילאה'.22נתנּה" 'ּתׁשּובה ּבחינת , ְְְִִַָָָָָ
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דוקא. מותו ב.)14קודם קיד, שם גם וראה א. קיח, 24.)15פרשתנו הערה גם בשדה )16ראה שהיתה ה"תקומה" וגם

(אוה"ת  יותר יתרון בה נעשה עפרון, ביד תחילה שהיתה ע"י הרי יז), כג, פרשתנו (רש"י אברהם של לרשותו כשנכנסה

דוקא. בעוה"ז העבודה גמר לאחרי שבנשמה העלי' דוגמת – ב) קטו, א.)17פרשתנו קכט, פרשתנו )18פרשתנו פירש"י

א. נג, מעירובין – ט ואילך.)19כג, פ"ד אגה"ת אֿב.)20תניא שם, מהנ"ע חל"ט )21ראה (לקו"ש סנ"ב לאגה"ת ביאורים

כו'. הגם והנה ב): (קז, ס"ה אגה"ק וראה באריכות. עיי"ש ואילך), 124 ע' לעיל ואילך. 202 וראה )22ע' יב. ז, קהלת

האזינו. ר"פ לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וישב): (פרשת אור' ב'תורה וכמבואר

ממון  שיפזר הסוחר כמו סוחר... פירושו כנען הנה בקדושה, כנען עניין "ולהבין

נשמת  מקור הנה כך ולהשתכר... להרויח כדי מרשותו ומוציאם וזהב כסף

התלבשות  שעלֿידי לסוחר... בגלות נמשלה ישראל כנסת בחינת שהוא ישראל

להשפיע  בתוכם גלות בבחינת השכינה

ניצוצות  כל מתבררים זה עלֿידי להם,

ואת  וכו'. המות בלע להיות הקדושה...

ונגלה  הארץ מן אעביר הטמאה רוח

וכמו  וגו'. יראו בעין עין כי ה' כבוד

בפרטות  הוא כך העולם בכללות שהוא

הנה  כי ה', בעבודת מישראל נפש בכל

הזה  לעולם ירידתה טרם הנשמה

הבהמית  החיונית ונפש בגוף להתלבש

במקורה  ומיוחדת קשורה הייתה

האהבה  אש ברשפי במאצילה ושרשה

והיה  כו' מאליה העולה כשלהבת בטבע

בגילוי  טבעית ויראה אהבה בחינת לה

כך  ואחר וזהב... כסף בחינת שהוא רב

להתלבש  הזה לעולם הנשמה כשירדה

אהבה  בחינת גם הנה הגשמי בגוף

ומכוסות  מסותרות הם לה שהיה ויראה

לראות  יכולה ואינה הגשמי בלב

כך  כל בהתגלות ויראה באהבה

ויראה  האהבה שנגרעו ונמצא כבתחלה,

הנשמה  ירדה זה למה כן ואם מערכם.

גדולה  ירידה שהיא מאחר הזה לעולם

כתיב  הנה אך מבתחילה. גדול וגרעון

וכסף. זהב מאלפי פיך תורת לי טוב

יתרון  לי שיש כלומר לימוד, לשון אלפי

מב  יותר הזה בעולם פיך בתורת למודה ומעלה הנשמה שהייתה וכסף זהב חינת

כי  וכו' בתשובה אחת שעה יפה ז"ל רבותינו שאמרו כמו והעניין בתחלה. בהם

יותר  חיים באלוקים הנפש דביקת תהיה דלבא מעומקא עילאה תשובה עלֿידי

דווקא". החושך מן הבא האור כ"יתרון נפלאה...

'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ אדמו"ר 14‚) מאת ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»¿«»
צדק' e‡aה'צמח ÂÈÏ‡L ÌB˜n‰ e‰fL) ‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»«««¿≈»∆∆«»∆≈»»

˙B‰n‡‰Â ˙B·‡‰ נקברו Ì˙„B·Úושם ¯Ób È¯Á‡Ï15 בעולם »»¿»ƒ»¿«¬≈¿«¬»»
‰eLz·‰הזה, ˙eÓÏLÏ eÚÈb‰Lk16¯‰fa L¯tL ,(17Ô‡Ó" ¿∆ƒƒƒ¿≈«¿»∆≈≈«…««

."‰ÏtÎÓ È‰È‡c ‡LÈc˜ ‡ÓL·c '‰ ,‰ÏtÎÓ?'מכפלה' מיהו «¿≈»¿ƒ¿»«ƒ»¿ƒƒ«¿≈»
'מכפלה' יש הקדוש שבשמו ÈzLה' ‰ÏtÎ '‰ ˙B‡ ˙ÈÁaL ,eÈ‰«¿∆¿ƒ«ƒ¿¿»¿≈

ÌÈÓÚt פעמיים "ÏtÎÓ‰"מופיעה ˙‡¯˜ Ôk ÏÚ ,'ÈÂ‰ ÌLa ¿»ƒ¿≈¬»»«≈ƒ¿≈«¿≈»
כפילות, ה'ÊŒÈtŒÏÚÂ‰לשון האות לכפילות רומז ש"מכפלה" הזוהר דברי ¿«ƒ∆

הוי' התורה'Ó·‡¯בשם ב'אור צדק' ה'צמח שאמרו ‰Le¯tאדמו"ר ¿»≈«≈
המכפלה" ש"מערת התורה על רש"י בפירוש והובא בגמרא ז"ל חכמינו

בצורה  בנויה הייתה כי זה בשם נקראת

ÂÈab"של  ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa"18, «ƒ«¬ƒ»««»
'‰ ˙ÈÁa ‡e‰ "˙Èa"L∆«ƒ¿ƒ«

,‰‡zz,התחתון החלק ה'בית', «»»
הה' כנגד הוא המכפלה שבמערת

ה' הנקראת הוי' שבשם הראשונה

ÈÁa˙תחתונה  ‡È‰ "‰iÏÚ"Â«¬ƒ»ƒ¿ƒ«
,‰‡ÏÈÚ העליון ‰' החלק ה'עליה', ƒ»»

הה' כנגד הוא המכפלה, מערת של

עליונה  ה' הנקראת הוי' שבשם השניה

L Y תחתונה ה' של אלה עניינים ∆שני
עליונה ‰BÈÁa˙וה' ÈzL Ô‰≈¿≈«¿ƒ

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿««¿»
,'‰‡zz ‰·eLz' תחתונה תשובה ¿»«»»

-‰‡zz '‰ ·eLz'ה של השבה »«»»
ÏÈÚ‡‰'תחתונה, ‰·eL˙'e¿»ƒ»»

עליונה ‰'תשובה ·eLz -»
‰‡ÏÈÚ19.עליונה ה' של השבה ƒ»»

‰Ê ÏkL ,¯ÈÚ‰Ïe התשובה עניין ¿»ƒ∆»∆
בסיום  התשובה ושלמות לעיל האמור

תתאה' 'תשובה הזה, בעולם האדם חיי

עילאה' 'תשובה כך Ìbואחר CiL«»«
˙È¯˜a ‰¯N ˙ÓzÂ" ÔÈÚÏ¿ƒ¿««»»»»¿ƒ¿«
„Á‡ ÏÎaL 'Bb "Úa¯‡«¿«∆¿»∆»

˙Á‡Â20ÌÈ·MM el‡a Ìb , ¿«««¿≈∆»ƒ
Ìb) אפילו,'‰‡zz ‰·eL˙'a ˜¯ (Ì˙˙ÈÓÏ CeÓÒ בתשובה «»¿ƒ»»«ƒ¿»«»»

נמוכה  ‡Á¯ברמה ÌB˜Óa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ21 הרבי של ÌbLבתורתו «ƒ«¿…»¿»«≈∆«
‰LÚ,אפילו  ˙‡¯È „vÓ ‡È‰Lk Ì‚Â ,'‰‡zz ‰·eLz' מפחד ¿»«»»¿«¿∆ƒƒ«ƒ¿«»…∆

ה', ביראת נמוכה דרגה שהיא עבירה על העונש «d˙eiÓÈt¿ƒƒמפני
d˙zÓ‡Âהּוא נמוכה בדרגה התשובה של והאמת העמוק ÔÈÚהפנימיות, «¬ƒ»»ƒ¿«

" בפסוק מדובר שעליו התשובה עניין יותר הרבה ‡Ïנעלה ·eLz Áe¯‰Â¿»«»∆
"d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰22,וחזרה ושורשה שיבה למקורה הנשמה של »¡…ƒ¬∆¿»»

באלוקות, ÏÈÚ‡‰'העליון ‰·eLz' ˙ÈÁa כך עליונה, תשובה ¿ƒ«¿»ƒ»»
'תשובה  רק היא שלו התשובה שלכאורה מי גם ואחד, אחד בכל יש שלמעשה

עילאה'. 'תשובה בחינת גם תתאה',
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miniaח `a owf mdxa`e

LÈÂ ׁשּבכללּות אףֿעלּֿפי ּדהּנה, ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

'ּתׁשּובה  ּבתׁשּובה, ּדרגֹות ׁשּתי רק ְְְְִֵֵַָָָיׁש

ּב'לּקּוטי  מבאר הרי עילאה', ּו'תׁשּובה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹּתּתאה'

ּבתׁשּובה,23ּתֹורה' ּדרגֹות ארּבע יׁש ׁשּבפרטּיּות ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּתּתאה' 'ּתׁשּובה הּדרגֹות, מּׁשּתי אחת ּבכל ְְְְִִֵַַַַָָָָָּכי

העלאה  אֹופּנים, ׁשני יׁש עילאה', ְְֲִִֵֵַַָָָָָּו'תׁשּובה

הה'24והמׁשכה  העלאת יׁש ּתּתאה' ּב'תׁשּובה : ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָ

וכן  לה', הּוא"ו והמׁשכת לוא"ו, ְְְֵַַַַַַָָָָָּתּתאה

עילאה  הה' העלאת יׁש עילאה' ְֲִִִֵַַַָָָָָָּב'תׁשּובה

יׁש ועלּֿפיֿזה לה'. הּיּו"ד והמׁשכת ְְְִֵֶַַַַַַָליּו"ד,

ועלּיה  (ּבית ׁשּב"ּמכּפלה" הּפרּוׁשים ׁשני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלבאר

ּבזּוגֹות) וׁשּכפּולה ּגּביו, ּבפנימּיּות 18על ְְְְִִִֶַַָָ

ענין  ּכללּות  נרמז הראׁשֹון ׁשּבּפרּוׁש ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהענינים,

'ּתׁשּובה  – "ּבית" ׁשּבתׁשּובה, הּדרגֹות ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּתי

[והּדּיּוק  עילאה' 'ּתׁשּובה – ו"עלּיה" ְְֲִִִַַַָָָָָָּתּתאה',

ּבנּויה  ׁשה"עלּיה" ּגּביו", על ועלּיה ְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ"ּבית

הּוא  העבֹודה סדר ּכי ּדוקא, ה"ּבית" על ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּומיּסדת

ורק  ּתּתאה', 'ּתׁשּובה להיֹות צריכה ְְְְְִִִֶַַָָָָָׁשּתחּלה

עילאה' ל'תׁשּובה לבא יכֹולים וגם 25אחרּֿכ . ְְְִִִַַַָָָָָֹ

להיֹות  צרי עילאה', ּד'תׁשּובה ּבאפן ְְְְִִִִֶֶָָָָֹּכׁשהּוא

תמיד" נגּדי הּׁשני 26"וחּטאתי ּובּפרּוׁש .[ ְְִִִִֵֵֶַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

בבחינה )23 גם שבתשובה, בחינה שבכל ואילך), 41 ע' לעיל .173 ע' שם (לקו"ש סי"ד לאגה"ת ביאורים וראה בלק. ס"פ

עיי"ש. הבחינות. ד' כל נכללות תחתונה, בה )24הכי שקבור מי ש"כל "המכפלה", בפירוש ב) (קיח, שם אוה"ת ראה

ltekneשכרו letk מהן אחת שבכל תתאה), וה' עילאה (ה' וגעה"ת געה"ע שבג"ע, הבחי' ב' על שקאי ח), פנ"ח, (ב"ר "

כפול  הוא הקשר "שבמקום תשובה, לענין פ"ט באגה"ת מ"ש לבאר יש ועפ"ז ומלמעלמ"ט. מלמטלמ"ע – כפל בחי' יש

– והמשכה העלאה האופנים: ב' ישנם מהן ובכ"א ותשו"ע, תשו"ת – "כפול" הוא התשובה ענין כללות כי ומכופל",

מכינה)25"מכופל". ותשו"ת ספ"ח. בלקו"ש d`ianeאגה"ת בפירש"י (בביאור כו' שמכפיל – מכפלה וכפי' לתשו"ע. סו"ס

ראשונה  שבה' ה' מילוי בענין בכ"מ וכמובא אחרונה. ה' "מכפילה" ראשונה ה' גם שם, באגה"ק ועפמש"כ .(7 שבהערה

א). קיח, פרשתנו אוה"ת סע"ג. צב, שמע"צ לקו"ת פרשתנו. ריש ספי"א.)26(תו"א אגה"ת עיין ה. נא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÏÎaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ כללי באופן ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈««ƒ∆ƒ¿»

,‰·eL˙a ˙B‚¯c ÈzL ˜¯ LÈ,לעיל האמורות הדרגות שתי והן ≈«¿≈¿»ƒ¿»
'‰‡ÏÈÚ ‰·eL˙'e '‰‡zz ‰·eLz' ברמה (תשובה תחתונה תשובה ¿»«»»¿»ƒ»»

מכלֿמקום  גבוהה), ברמה (תשובה עליונה ותשובה Ó·‡¯נמוכה) È¯‰¬≈¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a23 מאמרי ספר ¿ƒ≈»

התורה  פרשיות על הזקן אדמו"ר

(ושיר  ודברים במדבר ויקרא, בחומשים

יותר eiË¯ÙaL˙השירים) בצורה ∆ƒ¿»ƒ
B‚¯c˙מפורטת  Úa¯‡ LÈ≈«¿«¿»

ÈzMÓ ˙Á‡ ÏÎa Èk ,‰·eL˙aƒ¿»ƒ¿»««ƒ¿≈
˙B‚¯c‰,האמורות הכלליות «¿»

‰·eL˙'e '‰‡zz ‰·eLz'¿»«»»¿»
,ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ ,'‰‡ÏÈÚƒ»»≈¿≈«ƒ

‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰24 כמבואר «¬»»¿«¿»»
התקרבות  של ה' שבעבודת בחסידות

אלוקי  אור והתגלות לאלוקות האדם

שתי  יש הבריאה, ועל האדם על

מלמטה  האדם של התעלות דרכים,

האלקות  של והתגלות והמשכה למעלה

העלאה  הענינים, ושני למטה. מלמעלה

עילאה' ב'תשובה הן קיימים והמשכה,

שממשיך  כפי תתאה', ב'תשובה והן

zz‡‰'ומבאר: ‰·eL˙'a בדרגה ƒ¿»«»»
תשובה  של ‰ÏÚ‡˙התחתונה LÈ≈«¬»«

Â"‡ÂÏ ‰‡zz עבודת ‰‰' ««»»«»
מלמטה  העלאה גורמת התשובה

ה' האות של העלאה שהיא למעלה

ה' האות היא הוי', שם של הראשונה

הוי  שם של ו' האות אל 'התחתונה

גם  תתאה בתשובה ויש ממנה, הנעלית

למטה  מלמעלה Ï‰'המשכה Â"‡e‰ ˙ÎLÓ‰Â מהאור והתגלות המשכה ¿«¿»««»«
הוי', שם של התחתונה ה' האות אל הוי' שם של ו' האות של ≈¿ÔÎÂהנעלה

'‰‡ÏÈÚ ‰·eL˙'a,תשובה של העליונה וגם LÈבדרגה העלאה גם ƒ¿»ƒ»»≈
ÏÈÚ‡‰המשכה, '‰‰ ˙‡ÏÚ‰'ה האות של למעלה מלמטה התעלות «¬»««ƒ»»

הוי' שם של יותר eÈÏ"„העליונה נעלית שהיא הוי' שם של יו"ד האות אל «
הוי'), שם של הראשונה האות היא (ולכן ה' ‰ei"„מהאות ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»««

'‰Ï.העליונה ה' האות אל הוי' שם של יו"ד האות של והתגלות המשכה «
"‰ÏtÎn"aL ÌÈLe¯t‰ ÈL ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שאמרו ¿«ƒ∆≈¿»≈¿≈«≈ƒ∆««¿≈»

שהכפילות  אחד (פירוש התורה על רש"י בפירוש והובאו בגמרא ז"ל חכמינו

ÂÈab,היא ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa שני B‚eÊa˙ופירוש ‰ÏeÙkLÂ שנקברו «ƒ«¬ƒ»««»¿∆¿»¿
אברהם  וחוה, אדם זוגות כמה בה

ויעקב  ורבקה יצחק גם כך ואחר ושרה,

‰ÌÈÈÚ,18ולאה) ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÔBL‡¯‰ Le¯taL שהכפילות ∆«≈»ƒ

גביו' על ועלייה 'בית «¿ÊÓ¯ƒהיא
˙B‚¯c‰ ÈzL ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«¿≈«¿»

"˙Èa" ,‰·eL˙aL החלק ∆ƒ¿»«ƒ
– המכפלה מערת של התחתון

'‰‡zz ‰·eLz' לתשובה רומז ¿»«»»
העליון iÏÚ"Â‰"תחתונה, החלק «¬ƒ»

המכפלה מערת 'eLz·‰של Y¿»
'‰‡ÏÈÚ עליונה לתשובה רומז ƒ»»
˜eic‰Â] ז"ל חכמינו לשון של ¿«ƒ

,"ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa" לשון «ƒ«¬ƒ»««»
הבית  מעל היא שהעלייה מודגש בה

Èea‰רומז  "‰iÏÚ"‰L∆»¬ƒ»¿»
‡˜Âc "˙Èa"‰ ÏÚ ˙„qÈÓe¿À∆∆«««ƒ«¿»

מהב  נפרד ועניין דבר Èkƒית,ואיננה
‰„B·Ú‰ ¯„Ò בעבודת האדם של ≈∆»¬»

lÁzL‰התשובה  ‡e‰ בשלב ∆¿ƒ»
'eLz·‰ראשון  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»

CkŒ¯Á‡ ˜¯Â ,'‰‡zz לאחר «»»¿«««»
של  ברמה התשובה עבודת השלמת

תתאה', Ï·‡'תשובה ÌÈÏBÎÈ¿ƒ»…
'‰‡ÏÈÚ ‰·eL˙'Ï25 כן ואם ƒ¿»ƒ»»

זו  קשורות התשובה של הדרגות שתי

'תשובה Ì‚Âבזו. בין והשייכות הקשר ביטוי לידי בא שבו נוסף עניין יש ¿«
נפרדים, עניינים שני הם שאין כך עילאה' ו'תשובה האדם e‰Lk‡תתאה' ¿∆

התשובה  בעבודת ÏÈÚ‡‰'העוסק ‰·eL˙'c ÔÙ‡a התעלה וכבר ¿…∆ƒ¿»ƒ»»
אז  גם החטא, מן BÈ‰Ï˙והתרחק CÈ¯ˆ בתהילים הכתוב כלשון »ƒƒ¿
"„ÈÓ˙ Èc‚ È˙‡hÁÂ"26:התניא שבספר התשובה' ב'אגרת וכמבואר ¿«»ƒ∆¿ƒ»ƒ

בפני  רוח שפל ולהיות לבבו רום לבלתי רק והמכוון תמיד... נגדי "וחטאתי
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ט h"kyz'd ,elqk g"dan ,dxyÎiig zyxt zay

ׁשני  מרּמזים ואׁשּתֹו) איׁש ּבזּוגֹות, ְְְְְְִִִֵֶָָֻ(ׁשּכפּולה

ּב"בית" הן ׁשּיׁשנם והמׁשכה, ּדהעלאה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאֹופּנים

('ּתׁשּובה  ּב"עלּיה" והן ּתּתאה') ְְְֲִֵַַָָָָָ('ּתׁשּובה

ּבאפן  עבֹודה על מֹורה ׁש'אּׁשה' ּכּידּוע ְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹעילאה'),

המׁשכה  על – ו'איׁש' למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָּדהעלאה

למּטה. ְְְִַַָָמּלמעלה

∑

1

2

3

4

5

6

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השמחה  לעניין ואדרבה ה'. נגד שחטא עיניו בין לזכרון כשיהיה האדם, כל

המתרגשות  המאורעות כל בשמחה לקבל בכדי שאת, ביתר החטא זכרון יועיל

במעשה..."]. או בדיבור הבריות ידי על בין השמים מן בין ובאות,

ÈM‰ Le¯t·e'המכפלה ‡LÈב'מערת ,˙B‚eÊa ‰ÏeÙkL) «≈«≈ƒ∆¿»¿ƒ
(BzL‡Âבו ÈLגם ÌÈÊn¯Ó ¿ƒ¿¿À»ƒ¿≈

,‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰c ÌÈpÙB‡‰»«ƒ¿«¿»»¿«¿»»
‰·eLz') "˙È·"a Ô‰ ÌLiL∆∆¿»≈¿«ƒ¿»
"‰iÏÚ"a Ô‰Â ('‰‡zz«»»¿≈«¬ƒ»

,('‰‡ÏÈÚ ‰·eLz') וממשיך ¿»ƒ»»
בפירוש  גם מרומז הדבר כיצד ומבאר

בזוגות  כפולה היינו ש'מכפלה' זה

ÏÚ ‰¯BÓ '‰M‡'L Úe„ik«»«∆ƒ»»«
‰‡ÏÚ‰c ÔÙ‡a ‰„B·Ú¬»¿…∆¿«¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÏÚ Y 'LÈ‡'Â ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿ƒ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»
למטה, מלמעלה ההשפעה את מסמל שהאיש וחסידות בקבלה כמבואר

[ובלשון  למעלה מלמטה וההתעלות השפע קבלת את מסמלת והאשה

נקביים  מים – מ"ן' 'העלאת הוא האשה של הרוחני ענינה – הקבלה

היא  ושאיפתם למטה הנמצאים

של  הרוחני ועניינו למעלה, להתעלות

מים  – מ"ד' 'המשכת הוא האיש

מלמעלה  השופעים (זכריים) דכורין

המכפלה  שבמערת והעובדה למטה]

על  מלמדת ואשה, איש זוגות, נקברו

מלמטה  העלאה גם יחד, הענינים שני

המשכה  וגם אשה, – למעלה

איש. - למטה מלמעלה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dcp(iying meil)

åéòãö eàöiMî.egvn icivay zewxd -òLBäé éaø íeMî ïðç àaà ¦¤¥§§¨¨©¨¨¨¦©¦§ª©
Bzçct àöiMî ,øîBà.egvn -BLàø éðø÷ eàøiMî ,íéøîBà Léå- ¥¦¤¥¥©©§§¥§¦¦¤¥¨©§¥Ÿ

xak.clepk aygp `ed sxerl jenqy ey`x daeb d`xiyn

äðùî
mini zray d`nh xkf zcleiy (d-a ai `xwie) dxeza xn`p
mincd lke .zxdhpe zlaeh iriayd seqae ,mc zii`x `la elit`
dawp zcleie .mixedh dzcill mirax`d mei cre f`n d`xzy
lke .zxdhpe zlaeh xyr drax` seqae ,mei xyr drax` d`nh
epzpyn .mixedh dzcill mipenyd mei cre f`n d`xzy mincd

dn zrcei dpi`e dlitdy dy`a dpcoipra bdpz cvik ,dlitd
:zcleid ly dxdhde d`nehd ini,eäî òeãé ïéàå úìtnäe` xkf ©©¤¤§¥¨©©
,cle df didy xexa j` ,dawpáLz`xnegk wtqn bdpze ¥¥

dxn`pyìiabzclei,øëæ,xdeh ini mirax` wx dl yiyåmb §¨¨§
dxn`py `xnegkìzclei iab,äá÷ð.[miireay d`nhy §§¥¨

m` la`,åàì íà äéä ãìå íà òeãé ïéàgex wx df did ile`y ¥¨©¦¨¨¨¨¦¨
,cle ly zeynn epi`yáLzdxn`py `xnegk wtqn bdpzeìiab ¥¥§

zcleiå ,øëædxn`py `xnegk mbìiabzcleiäcðìe ,[äá÷ðmbe - ¨¨§§§¥¨§¦¨
minc lke ,xdeh ini dl oi`y ,llk dcli `ly in ly `xnegk

.zecip meyn mi`nh mini mze`a d`xzy

àøîâ
eilr dywne iel oa ryedi iax ly epic z` d`ian `xnbd

:epzpynn,éåì ïa òLBäé éaø øîày dy`äìétäå øäð äøáò ¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¨§¦¦¨
,gex e` cle m` zrcei dpi`e ,ekezlïaø÷ äàéáîzcleiìëàðå §¦¨¨§¨§¤¡¨

mixne`y iptn ,i`ce cle zltnd oick mipdkl dpaxwClä©¥
wtqd zrxkdaàélòî ãìå íéLð áBøå ,íéLð áBø øçà[xenb-] ©©¨¦§¨¦¨¨§©§¨

,ïãìé.xenb cle dlitdy migipn ok lre ,zelitnyk oke ¨§¨
:`xnbd dywnäá÷ðìå øëæì áLz ,äéä ãìå íà òeãé ïéà ,ïðz§©¥¨©¦¨¨¨¨¥¥§¨¨§¦§¥¨

,äcðìexdeh ini dl oi` okle gex dcli `ny miyyegy ,epiidc §¦¨
.zclei ly,iel oa ryedi iax itleäcðì áLz éànàrecn -oi` ©©¥¥§¦¨

,xdeh ini dlïãìé àélòî ãìå íéLð áBøå íéLð áBø øçà Clä àîéì¥¨©¥©©¨¦§¨¦¨¨§©§¨¨§¨

dlitdy gippe,clely xdehd inia d`xzyk dze` xdhpe
:`xnbd zvxzn .xkf zcleidïéúéðúîzwqerä÷æçeä àlLa ©§¦¦§¤Ÿ§§¨

äøaeò,gex dlitd ile` miwtzqn okle ,zxaern -éaø øîà÷ éëå ¨¨§¦¨¨©©¦
éåì ïa òLBäé'ocli `ilrn cle miyp aex'.äøaeò ä÷æçeäLk §ª©¤¥¦§¤§§¨¨¨

xeka ipica zwqerd `ziixan iel oa ryedi iax lr dywn `xnbd
:dndaäàöiL äîäa ,òîL àz`idyk eg`a zerxläàìî- ¨§©§¥¨¤¨§¨§¥¨

,zxaernäàáe`idyk mei eze`a dxfgaåéøçà àaä ,úéð÷éø- ¨¨¥¨¦©¨©£¨
aygi ,[xkf didi m`] okn xg`l cleiy cledàîù ,÷ôqî øBëa§¦¨¥

å .äøåëáä ïî äøèôð àìå çåø äãìé äúòiel oa ryedi iax itl §
,dywéànàxnel yi ixd ,jkl miyyeg recn -áBø øçà Clä ©©©¥©©

,ïãìé àélòî ãìå úBîäa áBøå úBîäacle dcli dzry gipdle §¥§§¥¨¨§©§¨¨§¨
,xenbå`linnéàäeixg` cleiy cleàeä èeLtdidie ,xeka epi`e §©¨

:`xnbd zvxzn .men ea letiy ila mb elke`l xyt`,àðéáø øîà̈©©¦¨
øîéîì àkéàc íeMîmzqa ixdy ,aexd xg` jlil oi` o`ky ¦§¦¨§¥©

zeciláBødøèBtä øác úBãìBé úBîäa`ad cled z`,äøBëaî §¥§¨¨©¥¦§¨
,xenb cle epiidc,äøBëaî øèBt BðéàL øác úBãìBé ïèeòîeepiidc ¦¨§¨¨¤¥¥¦§¨

,xeka `ed eixg` clepde cle aygp epi`y ltp zelitnåmzqa ok ¥¤§
zecilìkzendadúBãìBiäxenb cleúBôpèîdgil zeyixtn - ¨©§§©§

,dcild iptl mei otebnBæå,`ziixaayäôpè àìå ìéàBämeia §¦§Ÿ¦§¨
eg`l dz`ivi iptlyàaeø dì òøzàly egk diabl ylgp - ¦§©¨¨

.wtqa xacd x`ype ,xenb cle dcliy xnel aexd
:`xnbd dywnìk éàzendadúBãìBiäxenb cle,úBôpèîdid ¦¨©§§©§

,xnel epläôpèî àìcî àämcew ef dnda dtpih `ly dnn - ¨¦§Ÿ§©§¨
eixg` `ad ok m`e ,gex dcliy gken eg`a dzcilàélòî øBëa§§©§¨

[i`ce-],àeä:`xnbd zvxzn .xeka wtq `le'áBø' ,àîéà àlà¤¨¥¨
dúBãìBéxenb cle,úBôpèî,zetphn `ly herin yi j`ìéàBä ,Bæå §§©§§¦

àaeø dì òøzà äôpè àìåxazqny oeik ,xenb cle dcliy xnel §Ÿ¦§¨¦§©¨¨
.xeka wtq eixg` `ad okle ,gex dcliy xzei

:iel oa ryedi iax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdàúà ék¦£¨
[`ayk-]ïéáølaal l`xyi ux`néaøa éñBé éaø áéúî ,øîà ¨¦¨©¥¦©¦¥§©¦

àðéðçdy`a dpcy `ziixan iel oa ryedi iax lr,'äòBè',epiidc £¦¨¨
,dcli izn zxkef dpi`yàðòãé àìårcei ipi`e -,àúáeéz éàî §Ÿ¨©§¨©§§¨

:`iyewd z` `xnbd zx`an .uexiz jkl yi ixdyéàîefi` - ©
àéä,`ziixad,àéðúc ¦§©§¨
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המשך ביאור למז' נדה ליום חמישי עמ' א


