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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰l‡ ּפקד אׁשר העדת מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי ≈∆ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻֻ

ּבן  איתמר ּביד הּלוּים עבדת מׁשה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹעלּֿפי

הּכהן  ּתֹורה'1אהרן ּב'לּקּוטי ּומבאר ׁש"ּמׁשּכן 2. , ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

י"ה  יחּוד יחּודאֿעיּלאה, ענין הּוא ְִִִִֵַָָָָהעדּות"

הּוא 3ׁשּבּפסּוק  הּמׁשּכן" ּו"פקּודי יׂשראל, ׁשמע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבּפסּוק  ו"ה יחּוד יחּודאּֿתּתאה, ואהבּת,4ענין ְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

והּטעם. מהּׂשכל ׁשּנמׁשכת האהבה ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

ּכנסת  אנׁשי ּתקנּו קריאתֿׁשמע קֹודם הּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַא

הּלוּים  עבֹודת ענין ׁשּזהּו ּדזמרה, ּפסּוקי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּגדֹולה

ההכנה  ׁשּזֹוהי כּו', וׁשֹוב' ּב'רצֹוא וזמרה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָּבׁשירה

ּדקריאתֿ הּיחּוד ליחד ׁשּתּוכל עד הּנפׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַלרֹומם

להמׁשי היא הּכּונה ּתכלית אמנם, כּו'. ְְְְְִִִַַַַַָָָָׁשמע

עלֿידי  והינּו ּכלי, ּבבחינת הּנ"ל וׁשֹוב' ְְְְְִִִֵַַַַַָָ'רצֹוא

"ּביד  וזהּו ּביטּול, ּבבחינת הּתֹורה ְְְִִִִֶַַַָלימּוד

ּתמיד, ּבּגמרא הּנזּכר "איּתמר" מּלׁשֹון ְְְְִִִִִַַַָָָָָָאיתמר",

הינּו כּו', ונדּבר איּתמר ׁשממילא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּפירּוׁשֹו

עד  הּביטּול ּבתכלית הּוא האדם ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשהּדיּבּור

ּדבר  ּבֹו נדּבר אּלא ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

הלכה  זֹו ודּברּת5הוי' ענין וזהּו ּומאליו. מּמילא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

"ּביד 6ּבם  נאמר זה ועל גֹו'. ואהבּת ׁשּלאחרי ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

אהרן  ׁשל  ׁשענינֹו ּכּידּוע הּכהן", אהרן ּבן ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹאיתמר

הּממׁשי והּוא רּבה, אהבה ּבחינת הּוא ְְְֲִִֵַַַַַַָָֹהּכהן
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פקודי: פרשת השבוע, פרשת את הפותח בפסוק נאמר

È„e˜Ù ‰l‡ במלאכת שנימנו החומרים ÔkLÓהנקרא‰ÔkLnסכום ≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
„˜t ¯L‡ ˙„Ú‰ שנימנו„Èa ÌiÂl‰ ˙„·Ú ‰LÓ ÈtŒÏÚ »≈À¬∆À««ƒ…∆¬…««¿ƒƒ¿«

Ô‰k‰ Ô¯‰‡ Ôa ¯Ó˙È‡1¯‡·Óe כך . Bz¯‰'על ÈËewÏ'a2 ƒ»»∆«¬…«…≈¿…»¿ƒ≈»
הזקן, »¿ÔkLn"L∆ƒלאדמו"ר

Œ‡„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ "˙e„Ú‰»≈ƒ¿«ƒ»
,‰‡lÈÚ העולמות וביטול ה' אחדות ƒ»»

נעלית  בדרגה È"‰לאלוקות „eÁÈƒ
בשתי  שהוא כפי והייחוד החיבור

יו"ד, הוי', שם של הראשונות האותיות

ה"א וא"ו, eÒtaL3ÚÓL˜ה"א, ∆«»¿«
Ï‡¯NÈ,אחד ה' אלוקינו ה' ƒ¿»≈

ÔÈÚ ‡e‰ "ÔkLn‰ È„e˜Ù"e¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
,‰‡zzŒ‡„eÁÈ וביטול ה' אחדות ƒ»«»»

תחתונה  בדרגה לאלוקות העולמות

‰"Â „eÁÈ כפי והייחוד החיבור ƒ
בשתי  ה"א, וא"ו, באותיות שהוא

הוי' שם של האחרונות האותיות

˜eÒtaL4z·‰‡Â,אלוקיך ה' את ∆«»¿»«¿»
˙ÎLÓpL ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»«¬»∆ƒ¿∆∆

ÌÚh‰Â ÏÎO‰Ó בדרגה היא ולכן ≈«≈∆¿«««
לרמת  בהתאם מוגבלת היא כי נמוכה

את  ופועל שמעורר והטעם השכל

האהבה.

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ì„B˜ ‰p‰ C‡«ƒ≈∆¿ƒ«¿«
העניינים  שני הוא שלה שהתוכן

ו"יחודא  עילאה" "יחודא של האמורים

Òk˙תתאה" ÈL‡ e˜zƒ¿«¿≈¿∆∆
„b‰‰ÏB נוסח את וסדרו שתיקנו «¿»

ÓÊc¯‰,התפילה È˜eÒt פרקים ¿≈¿ƒ¿»
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העליונה  המרכבה מראה על יחזקאל

"והחיות  יד) א, (יחזקאל נאמר

הקודש"] "חיות הנקראים [המלאכים

בהם  יש אחד שמצד היא הדברים של הפנימית והמשמעות ושוב". רצוא

הכוונה  בהם נרגשת שני ומצד ("רצוא") למעלה להתעלות ורצון תשוקה

אחד  כל של ה' בעבודת גם וכך ("שוב"), למטה ולהאיר לרדת האלוקית
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דזמרה  בפסוקי ביטוי לידי באות ו'שוב' 'רצוא' של הנפשיות והתנועות גשמי,

È‰BfL לדבוק תשוקה מתוך הקדושֿברוךֿהוא, של  בשבחו והזמרה השירה ∆ƒ
היא דזמרה, בפסוקי Ú„הראוייה ‰‰Î‰באלוקות, LÙp‰ ÌÓB¯Ï «¬»»¿≈«∆∆«

'eÎ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c „eÁi‰ „ÁÈÏ ÏÎezL והרגשה להכרה להגיע ∆«¿«≈«ƒƒ¿ƒ«¿«
עילאה". "יחודא של העליונה בדרגה לאלוקות העולמות וביטול ה' ביחוד

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ,ÌÓ‡ המטרה »¿»«¿ƒ««»»
למלא  האדם על שאותה האלוקית

ה' '¯ˆB‡בעבודת CÈLÓ‰Ï ‡È‰ƒ¿«¿ƒ»
Ï"p‰ '·BLÂ התנועות את 'להוריד' »««

לדבוק  תשוקה – 'רצוא' של הנפשיות

– ו'שוב' הנפש, כלות עד באלוקות

והעולם, הגוף מגבלות בתוך ה' עבודת

ÈÏk ˙ÈÁ·a את וקולט שמכיל ƒ¿ƒ«¿ƒ
ביטוי, להן ונותן הנפשיות התחושות

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈ƒ«»
ÏeËÈa ˙ÈÁ·a המציאות של ƒ¿ƒ«ƒ

נותן  הקדושֿברוךֿהוא אל האישית

המשכן'e‰ÊÂהתורה, שב'פקודי ¿∆
שנעשו ‡Ó˙È¯",נאמר „Èa"¿«ƒ»»

"¯ÓzÈ‡" ÔBLlÓנאמר¯kÊp‰ ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
,„ÈÓz ‡¯Óba ושגור מצוי ביטוי «¿»»»ƒ

ÏÈÓÓL‡בגמרא, BLe¯ÈtL∆≈∆¿≈»
,'eÎ ¯a„Â ¯ÓzÈ‡ הביטוי ƒ¿«¿ƒ¿«

מי  לציין מבלי נאמר, היינו "איתמר",

נאמרו ה  שהדברים משמעו אומר,

שנאמר  דיבור כמו ממילא, ודוברו

כזה ‰eÈמאליו באופן תורה לימוד «¿
Ì„‡‰ ÏL ¯eaÈc‰L הלומד ∆«ƒ∆»»»
ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ כל מבלי ¿«¿ƒ«ƒ

עצמית מציאות של »Ú„תחושה
ÏÏk BÓˆÚ „vÓ ‡a BÈ‡L∆≈»ƒ««¿¿»
האישית  למציאות ביטוי כל בו ואין

‰ÈÂ'שלו, ¯·c Ba ¯a„ ‡l‡∆»ƒ¿«¿«¬»»
‰ÎÏ‰ BÊ5 לומד שהוא התורה דברי ¬»»

ÂÈÏ‡Óe ‡ÏÈnÓ הדברים כאילו ƒ≈»≈≈»
מעצמם. z¯a„Âנאמרים ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿»

Ìa6התורה È¯Á‡lLלימוד »∆¿«¬≈
'B‚ z·‰‡Â שמע בקריאת שנאמר ¿»«¿»

ה' לאהבת הנפש רגש את כי אלוקיך..", ה' את "ואהבת הפסוק אחרי

ביטוי  לידי ולהביא 'להוריד' צריך ואהבת' ישראל... 'שמע באמירת המתעורר

לאלוקות. מוחלט ביטול מתוך התורה "Èa„בלימוד ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿«
Úe„ik ,"Ô‰k‰ Ô¯‰‡ Ôa ¯Ó˙È‡וחסידות ÏLבקבלה BÈÚL ƒ»»∆«¬…«…≈«»«∆ƒ¿»∆

‰a¯ ‰·‰‡ ˙ÈÁa ‡e‰ Ô‰k‰ Ô¯‰‡,גבוהה בדרגה ה' אהבת «¬…«…≈¿ƒ««¬»«»
‡e‰Âהכהן ואחד ‰CÈLÓnאהרן אחד Ïkלכל ˙BÈ‰Ï ‰f‰ Ák‰ ¿««¿ƒ«…««∆ƒ¿»
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d"kyz'dו ,ipyÎxc` 'a ,icewt zyxt zay

העבֹוד  סדר ּכל להיֹות הּזה הּזאת.הּכח ה ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ענין 7ּומסים  ׁשהּוא אהרן, ּבחינת ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

כּו'. לאתערּותאּֿדלתּתא הּכח נמׁש רּבה, ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹאהבה

ׁשּבהתחלת LÈÂב) הּדרּוׁש עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשמֹות  ספר על ּתֹורה' ,8ה'לּקּוטי ְִֵֵֶַַָ

"ראּו הּׁשּבת".9ּדּבּורֿהּמתחיל לכם נתן הוי' ּכי ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

הּמדרגֹות  ׁשּתי ׁשּבין החילּוק ּבענין ידּוע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּדהּנה

רּבה' ו'אהבה עֹולם' 'אהבת ,10ּבאהבה, ְְֲֲֲַַַַַָָָָ

ׁשּנלקחת  האהבה היא עֹולם', ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָׁש'אהבת

האלקית  ּבחּיּות מההתּבֹוננּות הינּו ְְְֱִִֵֵַַַַָָָֹמהעֹולמֹות,

הּוא  ׁשהעֹולם וכיון כּו', העֹולמֹות את ְְֵֶֶֶַָָָָָָׁשמחּיה

מההתּבֹוננּות  ׁשּבאה האהבה ּגם הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָמּוגּבל,

מהּֿׁשאיןּֿכן  מּוגּבלת, אהבה היא ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם

ּכיון  מּוגּבלת, ּבלּתי אהבה היא רּבה' ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ'אהבה

האלקית  ּבחּיּות ההתּבֹוננּות עלֿידי ּבאה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשאינּה

אהבה  היא אּלא כּו', העֹולמֹות את ְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשמחּיה

כּו'. הּנפׁש עצם מּצד מּטעםֿודעת, ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה

הּׁשּבת  ליֹום החֹול ימֹות ׁשּבין החלּוק ּגם .11וזהּו ְְְִֵֶֶַַַַַָ

העֹולם, ּבעניני היא העבֹודה החֹול ּבימי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּדהּנה,

והחֹורׁש ּדֿהּזֹורע הּמלאכֹות וּתׁשע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָּבׁשלֹוׁשים

הּמׁשּכן,12כּו' עׂשּית ּבׁשביל ותכליתם ׁשעיקרם ,ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָ

ּדחֹול, ּבעּובדין אּלּו מלאכֹות נׁשּתלׁשלּו ְְְְְְְִִֵֵֶַָּומהם

מהן  ׁשּנׁשּתלׁשלּו לאחר אינן 13א עּתה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּלׁשֹון  העֹולם, עניני אּלא הּמׁשּכן, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלאכֹות

והסּתר  לפעֹול 14העלם האדם צרי ולכן , ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּבאֹופן  ּתהיה הע ֹולם ּבעניני ׁשהתעּסק ּותֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבעצמֹו

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּדרכיך 15ׁש"ּכל ּו"ּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מלאכֹות 16ּדעהּו" ותכלית ׁשעקר לכ (ּבהתאם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
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ד.7) בבחי'8)ח, הוא בלקו"ת שמות ספר שסיום ,(316 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת המאמר שלפני בשיחה ראה

להשלמה". התחלה "מתכיפין ולכן תורה", של כט.9)"גמרה טז, ובכ"מ.10)בשלח ואילך. א מז, ויחי תו"א ראה 11)ראה

ד. פז, ויקהל א.12)תו"א עג, רפ"ג.13)שבת - התניא ובכ"מ.14)לשון ד. לז, שלח לקו"ת מי"ב.15)ראה פ"ב אבות

ו.16) ג, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò בפסוקי ושוב' ב'רצוא שתחילתה לעיל האמורה ≈∆»¬»«…

והביטוי  שמע, בקריאת עילאה' ו'יחודא תתאה' ב'יחודא והמשכה דזימרא,

לעיל. כמבואר ביטול, מתוך התורה בלימוד הוא בפועל רבנו ÌÈÒÓe7שלה ¿«≈
במאמר  פקודי,הזקן פרשת תורה' ב'לקוטי ÈÁa˙הנזכר È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«

‰·‰‡ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ô¯‰‡«¬…∆ƒ¿««¬»
Ák‰ CLÓ ,‰a¯ לאדם «»ƒ¿»«…«

'eÎ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה, התעוררות

לאלוקות. להתקרב

‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ של ·) ¿≈¿«≈ƒ¿»∆
לידי  שיבוא כדי לאדם כוח נתינת

דלתתא' ‰Le¯c'אתערותא ÌÚƒ«¿
חסידות »«¿»¿∆ÏÁ˙‰aL˙מאמר

¯ÙÒ ÏÚ '‰¯Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»«≈∆
˙BÓL8ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac מאמר , ¿ƒ««¿ƒ

בשלח בפרשת בפסוק e‡¯"9הפותח ¿
."˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èkƒ¬»»»«»∆««»

Úe„È ‰p‰c החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
˜eÏÈÁ‰ ÔÈÚa ההבדלÔÈaL ¿ƒ¿««ƒ∆≈

,‰·‰‡a ˙B‚¯„n‰ ÈzL שתי ¿≈««¿≈¿«¬»
הנקראות ה' באהבת »¬»'‡‰·˙הדרגות

'‰a¯ ‰·‰‡'Â 'ÌÏBÚ10, »¿«¬»«»
‰·‰‡‰ ‡È‰ ,'ÌÏBÚ ˙·‰‡'L∆«¬«»ƒ»«¬»

נובעת Á˜ÏpL˙לאלוקות  ∆ƒ¿««
eÈ‰ ,˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»«¿
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰Ó≈«ƒ¿¿««»¡…ƒ
'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL∆¿«»∆»»
כל  שחיות היטב מתבונן האדם וכאשר

כל  של האמיתית והמציאות העולמות

הוא  הרי האלוקות, היא העולמות

ורצון  אהבה של ברגש מתעורר

לאלוקות, ÌÏBÚ‰Lלהתקרב ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»
È¯‰ ,Ïa‚eÓ ‡e‰ שהאדם למרות ¿»¬≈

אינו מתבונן  שבעצם ה' בגדולת

שההתבוננות  כיוון באור מוגבל, היא

להתלבש  מצומצם שהוא כפי האלוקי

מתוך  מובנת ה' שגדלות וכפי בעולמות

‰‡‰·‰העולמות Ìb לאלוקות «»«¬»
ÌÏBÚa ˙eBa˙‰‰Ó ‰‡aL∆»»≈«ƒ¿¿»»

˙Ïa‚eÓ ‰·‰‡ ‡È‰ שהיא האהבה, את שגרמה להתבוננות בהתאם ƒ«¬»¿∆∆
המוגבל, העולם של האלוקית בחיות התבוננות ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכאמור,

a¯ ‰·‰‡'‰·‰‡ ‡È‰ ברמה‰' ÔÂÈkלאלוקות ,˙Ïa‚eÓ ÈzÏa «¬»«»ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿∆∆≈»
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a dÈ‡L המצומצמת ∆≈»»»«¿≈«ƒ¿¿««»¡…ƒ

˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL המוגבלים‰·‰‡ ‡È‰ ‡l‡ ,'eÎ ∆¿«»∆»»∆»ƒ«¬»
'eÎ LÙp‰ ÌˆÚ „vÓ ,˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL,מהשכל שלמעלה ∆¿«¿»ƒ««»««ƒ«∆∆«∆∆

הרגש, וכן שהשכל, בחסידות כמבואר

הנפש  אבל הנפש של גלויים כוחות הם

שלכל  מהכוחות למעלה היא עצמה

ולכן  ומוגבל, מדוד 'ציור' מהם אחד

לא  הנפש מעצם שנובעת ה' אהבת

בלי  היא אלא לשכל בהתאם מוגבלת

גבול.

˜eÏÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדלÔÈaL ¿∆««ƒ∆≈
˙aM‰ ÌBÈÏ ÏBÁ‰ ˙BÓÈ11 כפי ¿«¿««»

האדם, בעבודת ביטוי לידי בא שהוא

ומבאר. שממשיך ÈÓÈaכפי ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿≈
‰„B·Ú‰ ÏBÁ‰ האדם ‰È‡של «»¬»ƒ

ÌÈLBÏLa ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿ƒ
Ú¯Bf‰Œc ˙BÎ‡Ïn‰ ÚLzÂ¿≈««¿»¿«≈«

'eÎ L¯BÁ‰Â12 במלאכת שהיו ¿«≈
האסורות  המלאכות ל"ט והם המשכן

Ì˙ÈÏÎ˙Âבשבת, Ì¯˜ÈÚL∆ƒ»»¿«¿ƒ»
אלו  מלאכות של העיקרית המטרה

היא iNÚ˙בעולם ÏÈ·Laƒ¿ƒ¬ƒ«
Ì‰Óe ,ÔkLn‰ הללו מהמלאכות «ƒ¿»≈∆

במשכן שהיו ¿¿»¿eÏLÏzLƒכפי
,ÏBÁc ÔÈ„·eÚa el‡ ˙BÎ‡ÏÓ¿»≈¿¿ƒ¿

בעולם  הרגילים חולין »‡Cבמעשי
Ô‰Ó eÏLÏzLpL ¯Á‡Ï13 ¿««∆ƒ¿«¿¿≈∆

כבר  הללו המלאכות של והמציאות

בעולם, zÚ‰קיימת È¯‰ ל"ט ¬≈«»
אלו  BÎ‡ÏÓ˙מלאכות ÔÈ‡≈»¿»

ÔkLn‰,שבקדושה דברים שהם «ƒ¿»
‡l‡ של חולין ÈÈÚדברי ∆»ƒ¿¿≈

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ¿∆¿≈
¯zÒ‰Â14,האלוקות ÔÎÏÂעל ¿∆¿≈¿»≈

BÓˆÚa ÏBÚÙÏ Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»ƒ¿¿«¿
כזה  למצב להגיע עצמו על לעבוד

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa B˙e˜qÚ˙‰L∆ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈»»
החולין  ÔÙB‡aעסקי ‰È‰zƒ¿∆¿∆

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ Ïk"L15"e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎa"e16 ∆»«¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ¿»¿»∆»≈
"מעשיך" חול, דברי הם עצמם המעשים כי שאם והכרה תחושה מתוך כלומר,
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ׁשעלֿידי  ועד הּמׁשּכן), עׂשּית ּבׁשביל היא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָאּלּו

העֹולם  את ׁשמחּיה האלקית ּבחּיּות ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹההתּבֹוננּות

עֹולם', 'אהבת ּבחינת ׁשּזהּו ה', לאהבת יבא ְְֲֲִֶֶַַַַַָָֹכּו'

אסּור  ׁשּבֹו הּׁשּבת ּביֹום מהּֿׁשאיןּֿכן ְֵֵֶֶַַַַַָָּכּנ"ל.

הענינים  ׁשּגם (ועד העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלהתעּסק

לׁשם  רק לא הם כּו', ּוׁשתּיה אכילה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹהּגׁשמּיים,

מצוה, ׁשל ענין נעׂשים עצמם הם אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמים,

ּושתּיה  אכילה ּבעֹונג לעּנגֹו ּגם 17ׁשּמצוה הּנה ,( ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

מּמציאּות  לגמרי ׁשּלמעלה ּבאֹופן היא ה' ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָאהבת

והגּבלה, מּמדידה למעלה היא ולכן ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהעֹולם,

רּבה'. 'אהבה ּבחינת ְֲִֶֶַַַָָׁשּזהּו

ÏÚÂ,"הּׁשּבת לכם נתן הוי' ּכי "ראּו נאמר זה ¿«ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּנראה  ענין ׁשּזהּו הינּו ּדיקא, ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָ"ראּו"

לּמן, ּבנֹוגע ּבמּוחׁש רֹואים ׁשהיּו ּוכפי ְְְְִִֵֶַַָָָָּבגלּוי,

הּכתּוב  ּבּיֹום 9ּכהמׁש לכם נֹותן הּוא ּכן על ְְֵֵֵֶֶַַַָָ

ּכפּול  עֹומר יֹומים, לחם רֹואים 18הּׁשּׁשי וכן , ְִִִִֵֶֶֶַָָ

הֹוספה  ׁשל ּבאֹופן הם הּׁשּבת עניני ׁשּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמּוחׁש

ויין  ׁשמן  ּבׂשר  ּוׁשתּיה, ּבאכילה ּכמֹו כּו', ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָועילּוי

ה'אהבה 19מבּוׂשם  לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה , ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

ׁש"הוי' ּדכיון זאת, ועֹוד הּׁשּבת. ׁשּביֹום ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹרּבה'

ׁשּנּתן  ענין ׁשּזהּו הינּו, הּׁשּבת", לכם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנתן

לזה  ׁשּי ׁשאינֹו לטעֹון איֿאפׁשר אזי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּלמעלה,

ׁשּנּתן  ּבענין ּכי דערּביי), ניט האלט (ער ְְְִִִִֶֶֶַַָָכּו'

הּתחּתֹון, ׁשל ּומּצב הּמעמד נֹוגע לא ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹמּלמעלה

ותחּתֹון,20וכּידּוע  עליֹון לחּבּור ּבנֹוגע הּמׁשל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

אל  יֹורד ׁשהעליֹון  ּבאֹופן הּוא החּבּור ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּכאׁשר

לא אזי ׁשל הּתחּתֹון, ּומּצבֹו מעמדֹו נֹוגע ְֲֲֵֶַַַַַַָָֹ

הרי  העליֹון, מּצד ּבא ׁשהחּבּור ּדכיון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון,
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רסרמ"ב.17) או"ח אדה"ז שו"ע בשלח).18)ראה (ר"פ שם בלקו"ת ונתבאר הובא - צב תהלים רמב"ם 19)מדרש ראה

ה"ז. פ"ל שבת ת 20)הל' קלג. ע' תרמ"ג סה"מ ועוד.ראה רכה. ע' אעת"ר רנ. ע' תרס"ג רב. ע' רנ"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  שלהם והכוונה המטרה אבל הגשמי, הזה בעולם האדם של ו"דרכיך"

באלוקות  ומכיר יודע האדם עצמם בהם וגם שמים" לעיסוק ("לשם זו וגישה

היא  החולין ‡elבענייני ˙BÎ‡ÏÓ ˙ÈÏÎ˙Â ¯˜ÚL CÎÏ Ì‡˙‰a¿∆¿≈¿»∆ƒ«¿«¿ƒ¿»≈
ÔkLn‰ ˙iNÚ ÏÈ·La ‡È‰ נועדו הללו המלאכות כל שבעצם כך ƒƒ¿ƒ¬ƒ««ƒ¿»
קדושה  ענייני בשביל ),מלכתחילה

„ÚÂ בענייני העיסוק יהיה כך כדי ¿«
שמים  לשם בכוונה וחדור מלא העולם

באלוקות  והכרה ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLובידיעה
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿««»¡…ƒ

'eÎ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL שהרי ∆¿«»∆»»
נובע  כזו בצורה חולין בענייני העיסוק

שכל מכך  לעובדה מודע שהאדם

מהחיות  הוא העולם של קיומו

בדבר, ומעמיק ומתבונן שבו האלוקית

˙ÈÁa e‰fL ,'‰ ˙·‰‡Ï ‡·È»…¿«¬«∆∆¿ƒ«
,'ÌÏBÚ שבאה '‡‰·˙ ה' אהבת «¬«»

העולם  בענייני התבוננות »»Ï"pkמתוך
'אהבת  בין ההבדל לגבי לעיל כמבואר

רבה'.עולם' ו'אהבה

˙aM‰ ÌBÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿««»
ÈÈÚa ˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡ BaL∆»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰ האמורות המלאכות ול"ט »»
‰ÌÈÈÚאסורות  ÌbL „ÚÂ)¿«∆«»ƒ¿»ƒ

Î‡ ,ÌÈiÓLb‰‰i˙Le ‰ÏÈ ««¿ƒƒ¬ƒ»¿ƒ»
,'eÎ גשמיים עניינים היותם עם

הגוף  של Ï‡הגשמי ומעשים Ì‰≈…
הנעשים ¯˜ חול ÌÈÓLדברי ÌLÏ «¿≈»«ƒ

שמים, לשם היא שלהם הכוונה שרק

Ì‰ ‡l‡ הגשמית והשתייה האכילה ∆»≈
ÏL ÔÈÚ ÌÈNÚ ÌÓˆÚ«¿»«¬ƒƒ¿»∆

B‚pÚÏ ‰ÂˆnL ,‰ÂˆÓ יום את ƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿
‡ÏÈÎ‰השבת  ‚BÚa¿∆¬ƒ»

‰i˙˘e17'‰ ˙·‰‡ Ìb ‰p‰ ,( ¿ƒ»ƒ≈««¬«
מתוך  נובעת לא השבת, ביום שקשורה

על  המעלים בעולם שקשורה התבוננות

אלא  האלוקי ה'‰È‡האור אהבת ƒ
È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»¿«¿≈

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆnÓ מציאות שהיא ƒ¿ƒ»»
ÏÚÓÏ‰מוגבלת, ‡È‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ,גבול ¯a‰'בלי ‰·‰‡' ˙ÈÁa e‰fL כמבואר ƒ¿ƒ»¿«¿»»∆∆¿ƒ««¬»«»
לעיל.

‰Ê ÏÚÂ האדם את המביאה השבת, יום של הנעלית הרוחנית העבודה על ¿«∆
מוגבלת  בלתי ה' ‰aM˙",לאהבת ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk e‡¯" ¯Ó‡∆¡«¿ƒ¬»»»«»∆««»

,‡˜Èc "e‡¯" ראיה של לשון ואומר מדייק ÔÈÚהכתוב e‰fL eÈ‰ ¿»¿»«¿∆∆ƒ¿»
ÈeÏ‚a ‰‡¯pL מציאות ¯ÌÈ‡Bהעולם,בתוך eÈ‰L ÈÙÎe גילוי ∆ƒ¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ

ÔnÏאלוקות  Ú‚Ba LÁeÓa,במדבר השמים מן שירד CLÓ‰kהמזון ¿»¿≈««»¿∆¿≈
·e˙k‰9,"השבת את לכם נתן ה' כי ב"ראו המתחיל ‰e‡הזה Ôk ÏÚ «»«≈

ÌÁÏ ÈMM‰ ÌBia ÌÎÏ Ô˙B≈»∆««ƒƒ∆∆
ÏeÙk ¯ÓBÚ ,ÌÈÓBÈ18, מידה »ƒ∆»

של  בכמות (שירד מן של כפולה

אחד  יום), בכל לנפש יום 'עומר' למזון

השבת  יום למזון ואחד ≈¿ÔÎÂהשישי
LÁeÓa ÌÈ‡B¯ כעת ÏkLאפילו ƒ¿»∆»

ÏL ÔÙB‡a Ì‰ ˙aM‰ ÈÈÚƒ¿¿≈««»≈¿∆∆
'eÎ ÈeÏÈÚÂ ‰ÙÒB‰ לימות יחסית »»¿ƒ

i˙Le‰,החול, ‰ÏÈÎ‡a BÓk¿«¬ƒ»¿ƒ»
ושותים  אוכלים השבת ««Na¯שביום

ÌNe·Ó ÔÈÈÂ ÔÓL19, שלא דבר »≈¿«ƒ¿»
החול, בימות מכך fÓe‰רגיל ƒ∆

בשבת  הגשמיים העניינים שאפילו

מאלה  יותר ומשובחים ימות נעלים של

ÔÈÚÏהחול  Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿ƒ¿«
˙aM‰ ÌBÈaL '‰a¯ ‰·‰‡'‰««¬»«»∆¿««»
שיעור  לאין ונעלית גבול בלי שהיא

אהבה  שהיא החול בימות ה' מאהבת

מוגבלת.

Ô˙ 'ÈÂ‰"L ÔÂÈÎc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿≈»∆¬»»»«
e‰fL ,eÈ‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ»∆««»«¿∆∆
המיוחדים  והתוספת היתרון העילוי,

השבת  ביום ה' בעבודת «¿ÔÈÚƒשיש
‰ÏÚÓlÓ ÔzpL בכוחו מותנה ולא ∆ƒ»ƒ¿«¿»

של  הרוחני ומצבו ובמעמדו ויכולתו

עצמו, ‡LÙ‡ŒÈ¯האדם ÈÊ‡¬«ƒ∆¿»
ÔBÚËÏ את לפטור יכול לא האדם ƒ¿

בנימוק עצמו  CiLמכך BÈ‡L∆≈«»
'eÎ ‰ÊÏ שלמעלה בעניין ומדובר ¿∆

שלו  ËÈמהדרגה  ËÏ‡‰ ¯Ú)∆«ƒ
ÈÈa¯Ú„ כלומר בזה, 'אוחז' לא הוא ∆¿«

הזו  לדרגה הגיע ÔÈÚaלא Èk ,(ƒ¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ÔzpL באדם תלוי ואינו ∆ƒ»ƒ¿«¿»

Ú‚Bלמטה  ‡Ï קובע ולא חשוב לא …≈«
ÔBzÁz‰ ÏL ·vÓe „ÓÚn‰««¬»«»∆««¿

ירוד, רוחני ומצב במעמד שנמצא למי גם ונמשך יורד Úe„iÎÂ20והדבר ¿«»«
החסידות n‰¯L‡kLבתורת ,ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚ ¯eaÁÏ Ú‚Ba ÏL «»»¿≈«¿ƒ∆¿¿«¿∆«¬∆

¯eaÁ‰ביניהםÈÊ‡ ,ÔBzÁz‰ Ï‡ „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L ÔÙB‡a ‡e‰ «ƒ¿∆∆»∆¿≈∆««¿¬«
ÔBzÁz‰ ÏL B·vÓe B„ÓÚÓ Ú‚B ‡Ï של הירידה ובאמצעות …≈««¬»«»∆««¿
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ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבידֹו, מעּכב מה 21מי ל יאמר מי ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

גֹו'. ֲֶַּתעׂשה

סֹוף p‰Â‰ג) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶָָ

רּבה', ל'אהבה ּבנֹוגע ּפקּודי ְְְֲֵֵַַַַָָָָּפרׁשת

ּכן  כּו', לאתערּותאּֿדלתּתא הּכח נמׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּמּזה

מעלתֹו ׁשּגדלה ׁשאף הּׁשּבת, ּבענין ּגם ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָהּוא

היא  ּדׁשּבת האהבה ׁשּמדרגת וכּנ"ל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּביֹותר,

ה'ּנתינת  הּוא והּתכלית העקר הּנה רּבה', ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ'אהבה

ימֹות  ׁשל  ּבעב ֹודה לאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹּכח'

ּדלכאֹורה, ּבזה, והענין הּׁשּבת. ׁשּלאחרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהחֹול

לחׁשֹוב  צריכים החֹול ּבימי ּבׁשלמא ְְְְִִִִִֵֵַַָָהּנה

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּׁשּבת, ליֹום 22ּולהתּכֹונן ְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

ּכאׁשר  אבל ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמי

זה  הרי הּׁשּבת, ּדיֹום להעיל ּוי ּכבר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָמּגיעים

לימי  מּׁשּיכּות לגמרי ׁשּלמעלה ּומּצב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעמד

נתן  הוי' "ּכי ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּובפרט ְֲִִִֶַַַַָָָָָהחֹול.

מּׁשם  למעלה ׁשהּוא ּדיקא, הוי' הּׁשּבת", ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלכם

ׁשּמצינּו ּכפי העֹולם, לבריאת ׁשּׁשּי ְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹאלקים

"אלקים" נאמר ּפעמים ּוׁשּתים ְְְֱֱִִִִֶֶַַָֹֹׁשׁשלׁשים

ּבראׁשית  מעׁשה 23ּבמעׂשה ּבגמר ואפילּו , ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַ

נאמר  ארץ 24ּבראׁשית אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶַָָֹ

לכם  נתן הוי' "ּכי נאמר ּכאן ואילּו ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָוׁשמים,

לׁשֹון  ּבדּיּוק להֹוסיף ויׁש ּבלבד. הוי' ְְְְְֲִִִֵַַַָָָהּׁשּבת",

ּדיקא, "נתן" הּׁשּבת", לכם נתן הוי' "ּכי ְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָהּכתּוב

אחר  ּבמקֹום המבאר עלּֿפי מּתנה, ׁשּיׁש25לׁשֹון ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ראׁשֹונה, מדרגה הּׁשּבת. ּבענין מדרגֹות ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹׁשלׁש

רּבֹותינּו ּכמאמר ויגיעה, עבֹודה עלֿידי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאה

וע 22ז"ל  ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ל מי ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  התחתון כעת אם גם העליון אל להתחבר התחתון יכול אליו, העליון

וירוד, נחות ‰ÔBÈÏÚבמצב „vÓ ‡a ¯eaÁ‰L ÔÂÈÎc נדרשת ולא ¿≈»∆«ƒ»ƒ«»∆¿
התחתון, של מצידו B„Èaפעולה ·kÚÓ ÈÓ È¯‰ מה לעשות העליון ביד ¬≈ƒ¿«≈¿»

בבחינה  ..." נ"ע: הרש"ב לאדמו"ר תרמ"ג המאמרים בספר (וכמבואר שירצה

שום  אין למטה מלמעלה הנמשכת

נזדכך  לא כי הגם כלל ועיכוב מניעה

עומד  אחד אדם בני שני וכמו עדיין.

ב' שיש ההר בשיפולי והשני בהר

יעלה  שהתחתון או בייחודם אופנים

והנה  למטה. ירד שהעליון או למעלה

כמה  יש למעלה התחתון בעליית

אמנם  ההר, בראש שיעלה עד עיכובים

שום  יש לא למטה העליון בירידת

כלל..."), e˙kL·עיכוב BÓÎe21 ¿∆»
הקדושֿברוךֿהוא Ó‡È¯לגבי ÈÓƒ…«

.'B‚ ‰NÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆
¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈
˙L¯t ÛBÒ '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»»»«
,'‰a¯ ‰·‰‡'Ï Ú‚Ba È„e˜t¿≈¿≈«¿«¬»«»
לעיל, כמבואר הכהן, אהרן של בחינתו

Ák‰ CLÓ ‰fnL∆ƒ∆ƒ¿»«…«
'eÎ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם, מצד מלמטה, ≈Ôkהתעוררות
Û‡L ,˙aM‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«««»∆«

B˙ÏÚÓ ‰Ï„bL השבת של ∆»¿»«¬»
˙‚¯„nL Ï"pÎÂ ,¯˙BÈa¿≈¿««∆«¿≈«
‰·‰‡' ‡È‰ ˙aLc ‰·‰‡‰»«¬»¿«»ƒ«¬»

,'‰a¯ בלי ה' אהבת הוא שעניינה «»
ÈÏÎz‰Â˙גבול, ¯˜Ú‰ ‰p‰ של ƒ≈»ƒ»¿««¿ƒ

מלמעלה הבאה ‰e‡ההשפעה
'Ák ˙È˙p'‰ מקבל שהאדם «¿ƒ«…«
הזו «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒמההשפעה

˙BÓÈ ÏL ‰„B·Úa ‡z˙Ïcƒ¿«»«¬»∆¿
˙aM‰ È¯Á‡lL ÏBÁ‰ כאשר «∆¿«¬≈««»

מלמעלה  כוח' וה'נתינת הגילוי אין

השבת. ביום שקיימים

‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â היה ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»
לחשוב, ÓÏLa‡מקום ‰p‰ הדבר ƒ≈ƒ¿»»

ומתקבל, מובן ‰ÏBÁב Mהיה ÈÓÈ ƒ¿≈«
,˙aM‰ ÌBÈÏ ÔBk˙‰Ïe ·BLÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ יוכלו השבת שבבוא כדי ¿ƒƒ«¿¿ƒ¿≈¿««»

בשבת המאירים המיוחדים הקדושה ואת הגילוי את »¬»¿Ó‡ÓÎe¯ולקלוט
Ï"Ê eÈ˙Ba¯22 כפשוטם השבת צרכי לגבי Úa¯·אפילו Á¯hL ÈÓ «≈«ƒ∆»«¿∆∆

ÌBÈc ÈeÏÈÚ‰Ï ¯·k ÌÈÚÈbÓ ¯L‡k Ï·‡ ,˙aLa ÏÎ‡È ˙aL«»…«¿«»¬»«¬∆«ƒƒ¿»¿»ƒ¿

,˙aM‰ השבת יום של הנעלה הרוחני למצב התעלו Ê‰וכבר È¯‰ ««»¬≈∆
ÏBÁ‰ ÈÓÈÏ ˙eÎiMÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ·vÓe „ÓÚÓ עניין ומה «¬»«»∆¿«¿»¿«¿≈ƒ«»ƒ¿≈«

לאדם  אין בשבת לכאורה והרי החול, לימי מהשבת הכוח ונתינת ההשפעה

החול. ימות עם קשר גדלה Ë¯Ù·eכל והחול השבת בין הקשר על התמיהה ƒ¿»
יותר  e˙kM·עוד ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«∆»

המן  ירידת אי על המדבר זה בפסוק

ÌÎÏבשבת Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk"ƒ¬»»»«»∆
,‡˜Èc 'ÈÂ‰ ,"˙aM‰'הוי ושם ««»¬»»»¿»

מארבעת  המורכב הקדוש (השם

ה"א) וא"ו, ה"א, יו"ד, האותיות

ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ≈¡…ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï CiML∆«»ƒ¿ƒ«»»
ששם  וחסידות בקבלה וכמבואר

וההעלם  הצמצום מידת הוא אלוקים

והעלים  צמצם הקדושֿברוךֿהוא ובו

עולם  לברוא הבליֿגבול אורו את

ÌÈLÏLLמוגבל, eÈˆnL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ∆¿…ƒ
¯Ó‡ ÌÈÓÚt ÌÈzLe¿«ƒ¿»ƒ∆¡«
‰NÚÓa "ÌÈ˜Ï‡"¡…ƒ¿«¬≈

˙ÈL‡¯a23¯Ó‚a eÏÈÙ‡Â , ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«
˙ÈL‡¯a ‰LÚÓ מלאכת כאשר «¬≈¿≈ƒ

גם  מזכיר והכתוב נשלמה את הבריאה

זאת  בכל והגילוי, האור מידת הוי', שם

¯Ó‡24'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ∆¡«¿¬¬»»
ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ נזכר ושוב ¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

לבריאה, בקשר אלוקים eÏÈ‡Â¿ƒשם
השבת  ‰ÈÂ'לגבי Èk" ¯Ó‡ Ô‡k»∆¡«ƒ¬»»

„·Ïa 'ÈÂ‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙»«»∆««»¬»»ƒ¿«
על  נוספת הדגשה כאן יש כן ואם

וגוברת  החול לימי ביחס השבת מעלת

יש  כך, כל נעלה בזמן מדוע התמיהה

החול. בימי ה' לעבודת כוח נתינת

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿
ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk" ·e˙k‰«»ƒ¬»»»«»∆

,‡˜Èc "Ô˙" ,"˙aM‰ הכתוב ««»»«»¿»
שהוא  "נתן" ואומר ¿ÔBLÏמדייק

ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ,‰zÓ«»»«ƒ«¿…»¿»
¯Á‡25 החסידות LiLבתורת «≈∆≈

,˙aM‰ ÔÈÚa ˙B‚¯„Ó LÏL»…«¿≈¿ƒ¿«««»
ישראל. לבני השבת ניתנה שבה aL‡‰באופן ,‰BL‡¯ ‰‚¯„Ó«¿≈»ƒ»∆»»

‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ראוי כלי אותו שעושה החול בימות האדם מצד «¿≈¬»ƒƒ»
השבת, אור Ï"Êלקליטת eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók22·¯Úa Á¯hL ÈÓ ¿«¬««≈«ƒ∆»«¿∆∆

,˙aLa ÏÎ‡È ˙aL הכנה ימי הם החול שימי Ê‰לשבת,היינו ÏÚÂ «»…«¿«»¿«∆
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ט zecrd okyn okynd icewt dl`

נאמר  לעׂשֹות 26זה הּׁשּבת את יׂשראל ּבני וׁשמרּו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדׁשּבת  ענין הּוא ּׁשנּיה, מדרגה הּׁשּבת. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָאת

וקּימא  ענין 27מקּדׁשא הּוא ּׁשליׁשית ּומדרגה . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבׁשּבת, מּתנה 28הּמּתנה ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ּובכללּות  ׁשמּה. וׁשּבת ּגנזי, ּבבית לי יׁש ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָאחת

הּזמּנים, ׁשלׁשה הם אּלּו מדרגֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹהּנה

ּדרעוין  ורעוא הּׁשּבת, יֹום ׁשּבת, ּומּצד 29ּדליל . ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

ּבזמן  לסּיּומֹו, קרֹוב ּובפרט הּׁשּבת, מעלת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּגֹודל

תרס"ו  ּבהמׁש וכּמבאר ּדרעוין, ּגֹודל 30רעוא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ

מעין  ׁשהּוא ּדרעוין, ּדרעוא הּזמן ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָמעלת

ׁשעליה  ּדלעתידֿלבא, נעלית הּיֹותר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדרגה

ז"ל  רּבֹותינּו לא 31אמרּו ּבֹו אין הּבא ׁשהעֹולם ְֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבאיןֿ ׁשּזהּו מּובן הרי כּו', ׁשתּיה ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָֹאכילה

ואףֿעלּֿפיֿכן, החֹול. ימֹות לגּבי לגמרי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַערֹו

ה'נתינת  הּוא הּׁשּבת ּדיֹום והּתכלית העקר ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּנה

החֹול  ימֹות ּבעבֹודת לאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִַַַַַָָֹּכח'

ּבמֹוצאי  ּׁשאֹומרים מה ׁשּזהּו הּׁשּבת, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחרי

אל 32ׁשּבת  ּדרעוין) ּדרעוא העילּוי לאחרי (מּיד ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָ

יעקב  עבּדי ּכי 33ּתירא ּבבחינת 34, אנּו ּבׁשּבת ְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ

ויגיעה  עבֹודה לבחינת צרי ׁשאין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,

ּבנים  ּבבחינת אז ואנּו כּו', ּברּורים ְְְִִִִֵֵַָָָָלברר

ׁשּצרי35לּמקֹום  ׁשּבת, ּבמֹוצאי ואחרּֿכ , ְְִֵֶַַַַָָָָָ

עב  "יעקב ּבבחינת להיֹות ולירד ּבכל לחזֹור ּדי" ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָֹ

ּבבריאהֿ ּברּורים לברר הּמעׂשה ימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשׁשת

עבּדי  ּתירא אל אֹומרים לכ כּו', ְְְְֲִִִִִַַָָָָיצירהֿעׂשּיה

כּו'. ועֹוז ּכח נֹותנים ּובזה ׁשם, מּלירד כּו' ְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹיעקב
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טז.26) לא, א.27)תשא יז, ב.28)ביצה י, א.29)שבת קכט, (אד"ר) ח"ג סע"ב. פח, ח"ב תקמה.30)זהר ברכות 31)ע'

א. הערה 32)יז, רלט) ע' תשרי המאמרים ספר - מנחם (תורת תשל"ח בראשית פ' ש"ק דמוצאי ברא בראשית ד"ה גם ראה

ועוד.33)24. י. ל, ירמי' ב. מד, ב.34)ישעי' עב, בלק לקו"ת מי"ד.35)ראה פ"ג אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡26˙aM‰ ˙‡ ˙BNÚÏ ˙aM‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa e¯ÓLÂ ∆¡«¿»¿¿≈ƒ¿»≈∆««»«¬∆««»

ישראל. של עבודתם ידי על ונפעל 'נעשה' השבת שיום כלומר

‡Ói˜Â ‡Lc˜Ó ˙aLc ÔÈÚ ‡e‰ ,‰iM ‰‚¯„Ó27 כדברי «¿≈»¿ƒ»ƒ¿«¿«»ƒ«¿»¿«¿»
בית  שהרי ישראל בני ידי על נקבעים והמועדים שהחגים שבעוד ז"ל חכמינו

ראשֿ יחול מתי קובע מטה של הדין

והמועדים, החגים חלים זה ולפי חודש

עצמו  מצד ועומד קדוש השבת יום הרי

והמשמ  בראשית, ימי ששת עות מאז

שהדרגה  היא הדברים של הפנימית

שלא  דרגה היא השבת בעניין השנייה

האדם. בעבודת תלויה

ÔÈÚ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM ‰‚¯„Óe«¿≈»¿ƒƒƒ¿«
¯Ó‡Ók ,˙aLaL ‰zn‰««»»∆¿«»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯28ֿשהקדושֿברוך «≈«
אומר ÈÏהוא LÈ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««≈ƒ

,dÓL ˙aLÂ ,ÈÊb ˙È·a היינו ¿≈¿»«¿«»¿»
מתנה  בתור באה שהיא כפי השבת

מלמעלה.

˙B‚¯„Ó LÏL ‰p‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ≈»…«¿≈
ÌÈpÓf‰ ‰LÏL Ì‰ el‡ של ≈≈¿…»«¿«ƒ

עצמה, ÌBÈהשבת ,˙aL ÏÈÏc¿≈«»
ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯Â ,˙aM‰29 זמן ««»¿«¬»¿«¬ƒ

שהוא  השבת יום של המנחה תפילת

"רעוא  בזוהר ונקרא במיוחד נעלה זמן

הרצונות. רצון Ï„Bbדרעוין", „vÓeƒ«∆
·B¯˜ Ë¯Ù·e ,˙aM‰ ˙ÏÚÓ«¬«««»ƒ¿»»
ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯ ÔÓÊa ,BÓeiÒÏ¿ƒƒ¿««¬»¿«¬ƒ
בשבת  ביותר הנעלה הזמן שזהו

CLÓ‰aעצמה, ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈
Â"Ò¯˙30ÔÓf‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬««¿«

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯c הוא העניין (כללות ¿«¬»¿«¬ƒ
קדם  ההשתלשלות בסדר בחינה שלכל

כתר), (בחינת זו בחינה להתהוות רצון

רצון  יש ההשתלשלות כל ובראשית

הנקרא  כללי, (כתר "אדם כללי

הרצונות  לכל הרצון שהוא קדמון")

בהשוואה  בו כלולות הבחינות וכל

ÈÏÚ˙אחת), ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰L והמשכת גילוי של ∆≈≈««¿≈»«≈«¬≈
בעולם Ï"Êהאלוקות eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc31 ƒ¿»ƒ»…∆»∆»»¿«≈«

Ô·eÓ È¯‰ ,'eÎ ‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L∆»»«»≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¬≈»
È¯Ó‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a e‰fLוהשוואה יחס כל ‰ÏBÁ.ללא ˙BÓÈ Èa‚Ï ∆∆¿≈¬¿«¿≈¿«≈¿«

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â מודגש שבכולן השבת של האמורות המעלות כל למרות ¿««ƒ≈
מדוע  להתפלא מקום יש ולכאורה החול, מימות מאד נעלית השבת כיצד

החול, ימות של לעבודה כוח הנותנת היא שבת של הרוחנית העבודה בכלל

דבר  של לאמתו זאת, ‰aM˙בכל ÌBÈc ˙ÈÏÎz‰Â ¯˜Ú‰ ‰p‰ עם ƒ≈»ƒ»¿««¿ƒ¿««»
מימות  שלה הערך וריחוק מעלתה כל

Ák'החול  ˙È˙'‰ ‡e‰ שהשבת «¿ƒ«…«
«»¿z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ‡נותנת

È¯Á‡lL ÏBÁ‰ ˙BÓÈ ˙„B·Úa«¬«¿«∆¿«¬≈
e‰fL ,˙aM‰ על הפנימי הטעם ««»∆∆

È‡ˆBÓa ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó«∆¿ƒ¿»≈
˙aL32ÈeÏÈÚ‰ È¯Á‡Ï „iÓ) «»ƒ«¿«¬≈»ƒ

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯c בשעת שהוא ¿«¬»¿«¬ƒ
השבת  לצאת קרוב לפי )המנחה,

הפיוט  את רבות, Èz¯‡נוסחאות Ï‡«ƒ»
·˜ÚÈ Èc·Ú33Èk ,34˙aLa «¿ƒ«¬…ƒ¿«»

Ï‡¯NÈ ˙ÈÁ·a e‡ של השם »ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈
וחשיבות, גדולה על המורה ישראל עם

נעלה, רוחני במצב הוא שהיהודי כפי

‰„B·Ú ˙ÈÁ·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»ƒƒ¿ƒ«¬»
'eÎ ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï ‰ÚÈ‚ÈÂ לבוא ƒƒ»¿»≈≈ƒ

הגשמי  העולם ענייני עם קרוב במגע

והעלאתו  מהרע הטוב בהפרדת ולעסוק

ÈÁ·a˙בשבת e‡Âלקדושה, Ê‡ ¿»»ƒ¿ƒ«
ÌB˜nÏ ÌÈa35, אל קרובים »ƒ«»

לאביהם, כבנים הקדושֿברוךֿהוא

,˙aL È‡ˆBÓa CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«»
˙BÈ‰Ï „¯ÈÏÂ ¯BÊÁÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬¿≈≈ƒ¿

"Èc·Ú ·˜ÚÈ" ˙ÈÁ·a יעקב ƒ¿ƒ««¬…«¿ƒ
ישראל  בבני נמוכה דרגה על מורה

בחינת  והיא 'ישראל' לדרגת ביחס

'בן', מבחינת שלמטה «¿ÏÎa'עבד'
¯¯·Ï ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL≈∆¿≈««¬∆¿»≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ÌÈ¯e¯a≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

'eÎ ‰iNÚ העולמות שלושת ¬ƒ»
האצילות  מעולם שלמטה הרוחניים

'נבראים' של מציאות גדרי בהם ויש

ומ'בן' ל'יעקב' מ'ישראל' הזה והמעבר

יעלה  איך ופחדים חששות לאדם לגרום שעלולה גדולה ירידה הוא לעבד'

הזו, הירידה עם להתמודד ÚÈ˜·בידו Èc·Ú ‡¯Èz Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÏ¿»¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«¬…
ÌL „¯ÈlÓ 'eÎ,השבת במוצאי שהוא כפי הירוד ÌÈ˙Bלמצב ‰Ê·e ƒ≈≈»»∆¿ƒ

eÎ'לאדם  ÊBÚÂ Ák.החול בימות כראוי ה' עבודת את לעבוד …«»
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גֹו'fÓe‰ד) מׁשה אל לֿוּיקרא ,36ּבאים ƒ∆ְְִִֶֶַָָֹ

חּבה  לׁשֹון ּובאל"ף 37"וּיקרא" , ְְְִִֶַָָָ

ּבדבריֿהּימים  ׁשּכתּוב ּכמֹו (ולא "אדם"38זעירא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

רּבתי) הּסּפּור 39ּבאל"ף וכּידּוע ׁשה'צמח 40, ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָ

נאמר  מּדּוע הּזקן, רּבנּו זקנֹו אצל ׁשאל ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָצדק'

הּזקן  רּבנּו לֹו והׁשיב זעירא, ּבאל"ף ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"וּיקרא"

כּו' מׁשה ׁשל ענותנּותֹו ּבגלל .41ׁשּזהּו ְְְִֶֶֶֶַַָֹ

•
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ויקרא.36) עה"פ.37)ר"פ ויקרא.39)בתחלתו.38)פירש"י ר"פ לקו"ת לקו"ש 40)ראה וראה .68 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש

בתחלתו. הדברי 41)חי"ז וקישור המשך (המו"ל).חסר המאמר וסיום ם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓe הפנימי „) תוכנה עם שמות, חומש את החותמת פקודי מפרשת ƒ∆

לעיל, ‚B'המבואר ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂÏ ÌÈ‡a36, את הפותח הפסוק »ƒ¿«ƒ¿»∆…∆
ויקרא,פרשת  «¿iÂ"«ƒ˜¯‡"וחומש

‰aÁ ÔBLÏ37 חיבה על המורה ¿ƒ»
לבני  הקדושֿברוךֿהוא מצד וקירוב

שהוא  השבת עניין בדוגמת ישראל

לבני  מהקדושֿברוךֿהוא מתנה

לעיל, כמבואר ∆«¿Û"Ï‡·eישראל,
‡¯ÈÚÊ"ויקרא" שבמילה האל"ף ¿ƒ»

כאות  בתורה …¿(ÏÂ‡קטנה כתובה

ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ·e˙kL BÓk38 בתחילתוÈ˙a¯ Û"Ï‡a "Ì„‡" ¿∆»¿ƒ¿≈«»ƒ»»¿»∆«»ƒ
המציאות  הדגשת את המבטאת גדולה אל"ף ‰etq¯39)אות Úe„iÎÂ ,40 ¿«»««ƒ

Ïˆ‡ Ï‡L '˜„ˆ ÁÓˆ'‰L∆«∆«∆∆»«≈∆
B˜Ê אמו אבי ‰Ô˜f,סבו, ea¯ ¿≈«≈«»≈

"‡¯˜iÂ" ¯Ó‡ ÚecÓ««∆¡««ƒ¿»
BÏ ·ÈL‰Â ,‡¯ÈÚÊ Û"Ï‡a¿»∆¿ƒ»¿≈ƒ
ÏÏ‚a e‰fL Ô˜f‰ ea«̄≈«»≈∆∆ƒ¿«

'eÎ ‰LÓ ÏL B˙e˙ÂÚ41 ענין «¿¿»∆…∆
מגדרי  ויציאה לאלוקות הביטול

האישית. המציאות
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' אד"ר, בו כותבת ראשי פרקים מחיי', ומסיימת בבעיא העומדת עתה על 

הפרק, בעיית המשרה לאחרי החתונה בשעה טובה ומוצלחת, ומפרטת צדדי החיוב והשלילה בשתי 

האפשריות.

ב...  לומר אשר  וקרוב  וכו'(,  )מהליכה  עיפות המורה  ע"י  וכיון שהצלחת ההוראה מתמעטת 

לבד המשרה של ממלאת מקום יזדמן בקרוב עוד מה עכ"פ בתור סניף לפרנסה )כפשוטה או לפרנסה 

רוחנית או גם שתיהן(, יש להעדיף המשרה אשר ב...

לסיומה במכתבה שהיתה סברתה שהחתונה תהי' דוקא ביום שמותר לצום בו,

ז. א. שגם הענין דתענית ביום החופה, גם  ידוע הכתוב ופי' חכמינו ז"ל, ניתנו מרועה אחד, 

ההוראה שביום ראש חדש אין להתענות, כי אם ביום שלפני זה, ותקפו כמו שמתענה ביום החופה, 

מרועה אחד ניתנו, והיינו הך, שזהו שולל בהחלט הביטוי שבמכתבה, אשר לצערי לא עלה הדבר בידי.

וכנ"ל תהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד, אשר יחדיו יהלכו, 

שהרי ישראל גוי אחד בארץ הם וממשיכים האחדות בכל עניניהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


