
ה

,`eazÎik zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,lel` `"k
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰È‰Âאלקי הוי' אׁשר הארץ אל ּכיֿתבֹוא ¿»»ֱֲֲִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּבּה ויׁשבּת וירׁשּתּה נחלה ל .1נֹותן ְְְְֲִִֵַַָָָָָ

ּדּבּורֿ חסידּות ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק ְְֲִִִִֵֶַַָָוידּוע

הּזה  גֹו',2הּמתחיל ּכיֿתבֹוא הּכתּוב ּדמׁשמעּות , ְְְִִֶַַַַַָָָ

מה  ואלּו מּלמּטה, האדם עבֹודת על ְְֲִִֶַַַַָָָָמֹורה

ענין  זה הרי ,ל נֹותן אלקי הוי' אׁשר ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּׁשּכתּוב

ּבזה  הּבאּור ּונקּודת מּלמעלה. מּתנה ,3ׁשל ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

רּבֹותינּו ּוכמאמר 'רצֹון', מלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֶֶֶַַַָׁש"ארץ"

ׁשרצתה 4ז"ל  ארץ, ׁשמּה נקרא לעׂשֹות 5לּמה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיׁשנֹו ּפׁשּוט' 'רצֹון ענין והּוא קֹונּה, ְְְְִֶֶַָָָרצֹון

"אׁשר  אֹומר זה ועל מּיׂשראל. אחד ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבנפׁש

לדעת, ׁשּצרי הינּו, ,"ל נֹותן אלקי ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹהוי'

ּבכח  ׁשּבא ענין אינֹו ּפׁשּוט' 'רצֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהתּגּלּות

אמנם, מּלמעלה. ׁשּנֹותנים ענין זהּו אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָהאדם,

להיֹות  צריכה  ּפׁשּוט', 'רצֹון לבחינת לבא ְְְְִִִִִֵַָָָָֹּבכדי

זה  ועל טעםֿודעת, ׁשעלּֿפי העבֹודה ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָּתחלה

ׁשעלֿ הרצֹון ׁשּזהּו הארץ", אל "ּכיֿתבֹוא ֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמר

לגלּוי  ּכלי נעׂשה ועלֿידיֿזה טעםֿודעת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָּפי

הוי' "אׁשר מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָהרצֹון

."ל נֹותן ְֱֵֶֹאלקי

LÈÂ הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת עם זה לקּׁשר ¿≈ְִֵֵֶַַַַַ

כ"ק  עלֿידי ׁשּנמסרה (ּכפי ְְְְְִִֵֶַַָָהּידּועה

ּפרׁשת  ּבׁשּבת נׁשמתֹוֿעדן) מהֹורׁש"ב ְְְְִֵֶַַַַָָָָָאדמֹו"ר

ׁשּבת) קּבלת (אחר תרנ"ב אלּול ח"י אל6ּכיֿתבֹוא, ּכיֿתבֹוא והיה הארץ : ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא 'רצֹון', ּולׁשֹון 'מרּוצה' לׁשֹון "ארץ", "והיה 4גֹו', ּופרּוׁש . ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּובירּוׁשה  מּלמעלה מּתנה ׁשהּוא הרצֹון אל ּתבֹוא ּכאׁשר הארץ": אל ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּכיֿתבֹוא

ּבאֹופן  להמׁשי ּד"ויׁשבּת", העבֹודה להיֹות צריכה אזי מּיׂשראל, אחד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל
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א).1) (כו, פרשתנו ע'2)ריש ח"ה פרשתנו אוה"ת וראה קיב). ע' ח"א תער"ב (המשך תער"ב כיֿתבוא והי' רד"ה ראה

קיח).3)ב'סא. ע' (שם תער"ב כיֿתבוא והי' ח.4)סד"ה פ"ה, שם.5)ב"ר יוסף ועץ מהרז"ו פי' גם השיחות 6)ראה ספר

ג. סימן הוספות טוב שם כתר אלול. חי - יום" ב"היום הועתק .191 ע' תרצ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע, פרשת בתחילת

‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â ויכנסו יבואו ישראל בני כאשר ‰‡¯ıכלומר, Ï‡ ¿»»ƒ»∆»»∆
da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ ‰ÏÁ EÏ Ô˙B EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡1 ולאחר ¬∆¬»»¡…∆≈¿«¬»ƒƒ¿»¿»«¿»»

ביכורים. מצוות אודות מדובר מכן

˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלה‰Êa עלֿפי ¿»««ƒ»∆
הפסוק  בלשון מאמרי ÈLe¯„aדיוק ƒ¿≈

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ˙e„ÈÒÁ¬ƒƒ««¿ƒ
בפסוק  כי f‰2‰הפותחים "והיה «∆

ŒÈkתבוא", ·e˙k‰ ˙eÚÓLÓc¿«¿»«»ƒ
‰¯BÓ ,'B‚ ‡B·˙ מלמדÏÚ »∆«

Ì„‡‰ ˙„B·Ú לאלוקות להתקרב ¬«»»»
‰hÓlÓ האדם מצד היינו למעלה, ƒ¿«»

e˙kM·עצמו, ‰Ó eÏ‡Â בהמשך ¿ƒ«∆»
Ô˙Bהפסוק  EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡¬∆¬»»¡…∆≈

‰zÓ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ ,EÏ¿¬≈∆ƒ¿»∆«»»
מהקדושֿברוךֿהוא ÏÚÓlÓ‰לאדם  ƒ¿«¿»

לאלוקות  האדם התקרבות והיא

מלמעלה, והשפעה מהארה כתוצאה

האלוקות. מצד

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e3, ¿««≈¿∆
"ı¯‡"L כי "והיה כאן נאמר עליה ∆∆∆

הארץ" אל ÔBLÏÓתבוא ‡e‰ƒ¿
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,'ÔBˆ¯'»¿«¬««≈

Ï"Ê4 במדרשdÓL ‡¯˜ ‰nÏ «»»ƒ¿»¿»
אר  L¯ˆ˙‰ישראל ץ של ,ı¯‡5 ∆∆∆»¿»

dB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏֿהקדושֿברוך «¬¿»
וארץ', שמים 'קונה שהוא ¿e‰Â‡הוא

של  ה' בעבודת הדברים של המשמעות

ואחד  אחד ËeLt'כל ÔBˆ¯' ÔÈÚƒ¿«»»
מוגדר  ולא 'מצויר' ¿∆∆BLiLלא

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk LÙa¿∆∆»∆»ƒƒ¿»≈
‡ÓB¯לאלוקות. ‰Ê ÏÚÂ הכתוב ¿«∆≈

Ô˙Bכאן  EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡"¬∆¬»»¡…∆≈
,˙Ú„Ï CÈ¯vL ,eÈ‰ ,"EÏ¿«¿∆»ƒ»««
'ËeLt ÔBˆ¯' ˙elb˙‰L כך ∆ƒ¿«»»

ולדבוק  להתקרב הפשוט שהרצון

בהעלם  האדם בנפש שקיים באלוקות

גלוי  ביטוי לידי ÔÈÚיבוא BÈ‡≈ƒ¿»
Ì„‡‰ ÁÎa ‡aL,עצמו מצד ∆»¿…«»»»

ÌÈ˙BpL ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆¿ƒ
.‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»

˙ÈÁ·Ï ‡·Ï È„Îa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿≈»…ƒ¿ƒ«

'ËeLt ÔBˆ¯',הגדרה מכל ÏÁz‰שלמעלה ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ »»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
‰„B·Ú‰'ה את העובד האדם Ú„ÂŒÌÚË˙של ÈtŒÏÚL כן שהיא »¬»∆«ƒ««»««

ה' עבודת וזו ולהשכיל להבין מסוגל האדם ששכל המידה לפי מוגדרת,

מחייב, שהשכל כמה עד ‡Ïמוגבלת, ‡B·˙ŒÈk" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ»∆
ÔBˆ¯‰ e‰fL ,"ı¯‡‰"ארץ" »»∆∆∆»»

רצון  ŒÌÚËמלשון ÈtŒÏÚL∆«ƒ««
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙Ú„Â לאחר »««¿«¿≈∆

עבודת  של הראשון בשלב שבתחילה,

טעם  עלֿפי ה' את עובד האדם ה',

ה' עבודת שזו למרות הרי ודעת,

מוגבלת, עלֿידי NÚ‰במידה האדם «¬∆
זו  שיתגלה ÈeÏ‚Ïראוי ÈÏkעבודה ¿ƒ¿ƒ

ŒÌÚhÓבו  ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯‰»»∆¿«¿»ƒ««
,˙Ú„Â אפשר הרצון שאי ה'פשוט' »««

האד  עבודת ידי על אליו והוא להגיע ם

במתנה  ‰ÈÂ'מלמעלה,ניתן ¯L‡"¬∆¬»»
."EÏ Ô˙B EÈ˜Ï‡¡…∆≈¿

˙¯Bz ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«
ÈÙk) ‰Úe„i‰ ·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈«¿»¿ƒ
˜"Î È„ÈŒÏÚ ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»«¿≈
ŒB˙ÓL ·"L¯B‰Ó ¯"BÓ„‡«¿¿»«ƒ¿»

Ô„Ú שהבעל התורה דברי את ששמע ≈∆
בגןֿעדן  אמר aLa˙ֿשםֿטוב (¿«»

ÏeÏ‡ È"Á ,‡B·˙ŒÈk ˙L¯t»»«ƒ»«¡
(˙aL ˙Ïa˜ ¯Á‡) ·"¯˙6: «««»««»

,'B‚ ı¯‡‰ Ï‡ ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â¿»»ƒ»∆»»∆
'‰ˆe¯Ó' ÔBLÏ ,"ı¯‡" כמו ∆∆¿¿»

במהירות '¯ˆÔB',ריצה ÔBLÏe¿»
‡˙È‡„k כמובאL¯„na4. ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

Ï‡ ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â" Le¯Ùe≈¿»»ƒ»∆
‡B·z ¯L‡k :"ı¯‡‰,כלומר »»∆«¬∆»

יגיע  האדם ‰¯ˆÔBכאשר Ï‡∆»»
ÏÚÓlÓ‰לאלוקות  ‰zÓ ‡e‰L∆«»»ƒ¿«¿»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa ‰Le¯È·eƒ»¿»∆»ƒƒ¿»≈
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÈÊ‡ האדם מצד ¬«¿ƒ»ƒ¿

,"z·LÈÂ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¿»«¿»
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בּטנא" וׂשמּת גֹו' "ולקחּת התיּׁשבּות, ,7ׁשל ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

(ּב'ּתֹורה' ּומֹוסיף וכּו'. ּבכלים אֹורֹות ְְְְִִִֵַַָלהמׁשי

אל  לבא ׁשּבכדי ערבית), ּתפּלת אחר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאמר

הּמקֹום  אל "והלכּת עלֿידי זה הרי כּו', ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָהרצֹון

נפׁש' ה'מסירּות ענין ׁשהּוא ׁשם", ׁשמֹו לׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָגֹו'

ּופסּוק  ּברכה עלֿידי זה, ּבמקֹום אלקּות ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָֹלפרסם

ְִִּתהּלים.

הּנ"ל ‡Cב) ּדכל והּׁשּיכּות הּקׁשר להבין צרי «ְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר הּבּכּורים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָלענין

וגֹו' האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ּגם 7"ולקחּת . ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ

הּבּכּורים  ּדענין והּׁשּיכּות הּקׁשר להבין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָצרי

הּפרׁשה  ּבהמׁש ׁשּכתּוב הוי'8למה הּזה הּיֹום ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

גֹו' האּלה החּוקים את לעׂשֹות מצּו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹאלקי

ּכמבאר  גֹו', לבב ּבכל אֹותם ועׂשית ְְְְְְְִַַָָָָָָָָֹוׁשמרּת

ּתֹורה' לּפרׁשה 9ּב'לּקּוטי מחּוּבר ּדהּמקרא , ְְְְִִֵַַָָָָָָ

חלב  זבת "ארץ ׁשּמסּימת הימּנה, ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

הּוא 10ּודבׁש" הוי'" הּזה הּיֹום "ּודבׁש [ולכן, ְְְֲֵֶַַָָָָָ

אחת  הוי' צירּוף ׁשל 11ראׁשיּֿתיבֹות ׁשהּוא"ו , ֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לּמקרא  מחּוּבר  ראׁשֹונה, ׁשּבפרׁשה  ְְְְִִֶַָָָָָָָ"ּודבׁש"

ׁשּקֹודם  אחד], ענין הּכל ּכי הימּנה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמּטה

קּבלת  על ּברית ּכריתת היה לארץ ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּנכנסּו

ּבחֹורב". אּתם ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּתֹורה,

יֹום, איזה ּכתיב (ולא וגֹו' הּזה" "הּיֹום ְְְְִֵֶֶֶַַֹוזהּו

הימּנה  ׁשּלמעלה לּפרׁשה מחּוּבר ּדהּמקרא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּׁשּום

ּוממׁשי לארץ. ּכניסתן ּבׁשעת ּדהינּו ְְְְְִִִֶַַַָָָָכּו'),

יׁש ּכ ּבעֹולם, זֹו ּבחינה ׁשּיׁש ׁשּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָלבאר,

ּפרׁשה  קֹורין ולכן הּׁשנה', ּב'ראׁש והּוא ְְְִֵַַָָָָָָָָֹּבׁשנה,

קאי  וגֹו' הּזה" "הּיֹום ּכי הּׁשנה', 'ראׁש קֹודם ְִֵֶֶַַַָָָֹזֹו

הּׁשנה' 'ראׁש קֹודם ׁשנה ּובכל הּׁשנה', 'ראׁש ְֶַַַָָָָָָָֹֹעל

הּתֹורה, קּבלת על מחדׁש ּברית ּכריתת ְְִִִֵַַַַַָָָָָצרי

את  לעׂשֹות מצּו" ּבחינת הּוא הּׁשנה' ְְְְֲִֶֶַַַַָָֹׁשּב'ראׁש

וגֹו'. ְִַהחּוקים"
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ב.7) שם, טז.8)פרשתנו ג).9)שם, (מא, פרשתנו טו.10)ריש כא 11)שם, שער בפרדס הובא ב). (ט, בהקדמה תקו"ז

פי"ד. השמות) פרטי (שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓ‰Ï למטה מלמעלה הזה הרצון את ÏLולהוריד ÔÙB‡a ¿«¿ƒ¿∆∆
,˙e·MÈ˙‰ ולהכיל לקלוט שמסוגלים בכלים ו'מתיישב' נקלט שהאור היינו ƒ¿«¿

הביכורים פירות לגבי הפרשה בהמשך שנאמר כמו ‚B'אותו, zÁ˜ÏÂ"¿»«¿»
"‡h· zÓNÂ7,כלי ‡B¯B˙בתוך CÈLÓ‰Ï עצמם שמצד עליונים ¿«¿»«∆∆¿«¿ƒ

מהגבלות  למעלה מאד, נעלים הם

ÌÈÏÎaמוגדרים'eÎÂ ההמשכה וכך ¿≈ƒ¿
באה  מלמעלה הנעלית וההארה

ב'התיישבות'.

ÛÈÒBÓe הבעלֿשםֿטוב'‰¯Bz'a) ƒ«»
¯Ó‡Lבגןֿעדן˙lÙz ¯Á‡ ∆»«««¿ƒ«
˙È·¯Ú אלול ח"י שבת, אותה של «¿ƒ

Ï·‡תרנ"ב  È„ÎaL יגיע ), שהאדם ∆ƒ¿≈»…
ÔBˆ¯‰ Ï‡ ויפעל שיאיר לאלוקות ∆»»

בגלוי  È„ÈŒÏÚבו ‰Ê È¯‰ ,'eÎ¬≈∆«¿≈
בעצמו  יקיים מצידו שהאדם

'B‚ ÌB˜n‰ Ï‡ zÎÏ‰Â"¿»«¿»∆«»
ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÌL BÓL ÔkLÏ¿«≈¿»∆ƒ¿«

'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ האדם של «¿ƒ∆∆
‰Ê ÌB˜Óa ˙e˜Ï‡ ÌÒ¯ÙÏ שבו ¿«¿≈¡…¿»∆

נמצא, Î¯a‰אמירתÈ„ÈŒÏÚהוא «¿≈¿»»
.ÌÈl‰z ˜eÒÙe»¿ƒƒ

¯Lw‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (·«»ƒ¿»ƒ«∆∆
Ï"p‰ ÏÎc ˙eÎiM‰Â המבואר ¿««»¿»««

של  הפנימית המשמעות אודות לעיל

הארץ..." אל תבוא כי "והיה הכתוב

¯Ó‡pL ÌÈ¯eka‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒƒ∆∆¡«
zÁ˜ÏÂ" ,·e˙k‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«»¿»«¿»
"‰Ó„‡‰ È¯t Ïk ˙ÈL‡¯Ó≈≈ƒ»¿ƒ»¬»»

'B‚Â7. ¿
¯Lw‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆∆
ÌÈ¯eka‰ ÔÈÚc ˙eÎiM‰Â לפי ¿««»¿ƒ¿««ƒƒ

הדברים של הפנימית »¿ÓÏ‰המשמעות
‰L¯t‰ CLÓ‰a ·e˙kL8 ∆»¿∆¿≈«»»»
EeˆÓ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰f‰ ÌBi‰««∆¬»»¡…∆¿«¿
‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰ ˙‡ ˙BNÚÏ«¬∆«ƒ»≈∆
ÏÎa Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ z¯ÓLÂ 'B‚¿»«¿»¿»ƒ»»¿»
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,'B‚ E··Ï¿»¿«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz9,הזקן n‰c˜¯‡לאדמו"ר »¿«ƒ¿»
הזה...", "היום «¿aeÁÓ¯הפסוק

,‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL ‰L¯tÏ«»»»∆¿«¿»≈∆»
הביכורים בפסוקים ÓiÒnL˙פרשת ∆¿«∆∆

קורא  המקדש לבית ביכורים שהמביא

נאמר  ÏÁ·שבסיומם ˙·Ê ı¯‡"∆∆»«»»

"L·„e10˙B·ÈzŒÈL‡¯ ‡e‰ "'ÈÂ‰ ‰f‰ ÌBi‰ L·„e" ,ÔÎÏÂ] ¿»¿»≈¿»««∆¬»»»≈≈
הם  הללו המילים ארבעת של התיבות ‡Á˙ראשי 'ÈÂ‰ Ûe¯Èˆ11, אחד ≈¬»»««

של  האותיות ארבעת של צירוף להיות יכול שבהם (יו"ד,האופנים הוי' שם

יו"ד) ה"ה, ה"ה, וא"ו, הוא סדרם זה ובצירוף ה"א וא"ו, «»∆Â"‡e‰Lה"א,
‰L¯ÙaL "L·„e" ÏL∆¿»∆¿»»»

,‰BL‡¯ הביכורים פרשת סיום ƒ»
‰hÓlL ‡¯˜nÏ ¯aeÁÓ¿»«ƒ¿»∆¿«»

,‰pÓÈ‰,"...הזה ‰Ïk"היום Èk ≈∆»ƒ«…
„Á‡ ÔÈÚ של הפנימית והמשמעות ƒ¿»∆»
זהה  שתי ],שניהם בין הקשר ועל

תורה' ב'לקוטי מבואר הפרשיות

eÒÎpL Ì„BwL ישראל בני ∆∆∆ƒ¿¿
ישראלı¯‡Ïמהמדבר ‰È‰ארץ »»∆»»

˙È¯a ˙˙È¯k הקדושֿברוךֿהוא בין ¿ƒ«¿ƒ
ישראל ‰Bz¯‰,ובני ˙Ïa˜ ÏÚ««»««»

˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓ"ƒ¿««¿ƒ¬∆»«
,"·¯BÁa Ìz‡ ברית כריתת והיא ƒ»¿≈

תורה  מתן בעת שהייתה זו על נוספת

'חורב'. גם הנקרא סיני ∆¿e‰ÊÂבהר
·È˙k ‡ÏÂ) 'B‚Â "‰f‰ ÌBi‰"««∆¿¿…¿ƒ

בכתוב מפורש ÌBÈ,לא ‰ÊÈ‡≈∆
¯aeÁÓ ‡¯˜n‰c ÌeMÓƒ¿«ƒ¿»¿»
,'eÎ ‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL ‰L¯tÏ«»»»∆¿«¿»≈∆»
זמן  על שמדברת הביכורים פרשת

לארץ  ÚLa˙הכניסה eÈ‰c ,(¿«¿ƒ¿«
.ı¯‡Ï Ô˙ÒÈk¿ƒ»»»»∆

LiL BÓkL ,¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈∆¿∆≈
BÊ ‰ÈÁa מחודשת ברית כריתת של ¿ƒ»

תורה מתן המקום,ÌÏBÚaעל במימד »»
ישראל, לארץ הכניסה LÈעם Ck»≈

‰La ברית כריתת הזמן במימד «»»
זו, ‰M‰',מעין L‡¯'a ‡e‰Â¿¿…«»»

BÊ ‰L¯t ÔÈ¯B˜ ÔÎÏÂ כי פרשת ¿»≈ƒ»»»
Èkֿתבוא ,'‰M‰ L‡¯' Ì„B˜∆…«»»ƒ

È‡˜ 'B‚Â "‰f‰ ÌBi‰" מכוון ««∆¿»≈
‰L ÏÎ·e ,'‰M‰ L‡¯' ÏÚ«…«»»¿»»»
CÈ¯ˆ '‰M‰ L‡¯' Ì„B˜∆…«»»»ƒ

L„ÁÓ ˙È¯a ˙˙È¯kֿהקדוש בין ¿ƒ«¿ƒ≈»»
ישראל  ובני ˜Ïa˙ברוךֿהוא ÏÚ««»«

‡e‰ '‰M‰ L‡¯'aL ,‰¯Bz‰«»∆¿…«»»
˙‡ ˙BNÚÏ EeˆÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«¿«¿«¬∆

"ÌÈ˜eÁ‰התורה מחדש,B‚Â'של «ƒ¿
הראשונה. בפעם תורה מתן בדוגמת
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ז d"kyz'd ,lel` `"k ,`eazÎik zyxt zay

הּתֹורה'Ô·eÈÂג) ּב'אֹור המבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְִַַַָָֹ

הׁשּבת  לפני ּבדפּוס לאֹור )12(ׁשּיצא ְְִִֵֶַַָָָָ

ּכיֿתבֹוא  והיה ׁשם 13ּדּבּורֿהּמתחיל ׁשּמביא , ְְִִִִֵֶַַָָָָ

הּמדרׁש וראה 14מאמר הּקֹודׁש ּברּוח מׁשה צפה , ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

עתידין  והּבּכּורים ליחרב עתיד הּמקּדׁש ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּבית

מתּפּללין  ׁשּיהיּו ליׂשראל והתקין עמד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָליּפסק,

(ּכפי  להבין וצרי כּו'. יֹום ּבכל ּפעמים ְְְְְִִִִָָָָָֹׁשלׁש

עמּוקֹות' ה'מגּלה ענין 15ׁשהקׁשה ּׁשּי מה ,( ְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

לבּכּורים. ּתפלֹות ְְִִִָֹׁשלׁש

¯‡·Óe ּכתיב ּדהּנה "ּכבּכּורה 16ּבּמאמר, ¿»≈ְְְֲִִִֵַַָָ

אבֹותיכם", ראיתי ּבראׁשיתּה ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָבתאנה

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמחׁשבה 17ואמרּו עלּו ׁשהאבֹות ְְֲֵֶַַַָָָָָָ

מה  ּגם וזהּו העֹולם, ׁשּנברא קֹודם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלהּבראֹות

ּדהינּו,18ּׁשּכתּוב  אבֹותיכם", יׁשבּו הּנהר "ּבעבר ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

כּו' מעדן הּיֹוצא הּנהר מּבחינת ,19למעלה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

יׂשראל  ּבני ּכל וכן הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמעלה

'ּבּכּורים' ּבׁשם נׁשמֹות 20נקראים ּגם ׁשהרי , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָ

העֹולם  ׁשּנברא קֹודם ּבמחׁשבה עלּו .17יׂשראל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ל'תרּומה' קֹודמים 'ּבּכּורים' ּכי 21והּנה, , ְְְִִִִִִֵָ

ּכמֹו ראׁשית, ׁשּנקראת הּתֹורה הינּו ְְְְִִֵֵֶַַָָ'ּתרּומה'

וכדאיתא 22ׁשּכתּוב  ּדרּכֹו, ראׁשית קנני ה' ְְְִִִִֵֶַָָָָ

הּוא 23ּבּמדרׁש הדא ּתרּומה", לי "ויקחּו ְְְְֲִִִַָָָ

כּו'.24ּדכתיב  ּתֹורתי לכם, נתּתי טֹוב לקח ּכי ְִִִִִֶֶַַָָָ

מ' ּתֹורה הינּו ׁשּנּתנה 25ו'תרּומה' ּתֹורה , ְְְְִֶַָָָָ

'ּתרי  היא ׁשּתרּומה מה ּגם וזהּו יֹום. ְְְְְִִֵֶֶַַַָָּבארּבעים

ראׁשית 26מּמאה' ב' ּד"ּבראׁשית", ענין ׁשּזהּו ,27, ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשּבכתב  ּתֹורה ּתּתאה', ו'חכמה עילאה' ְְְְִִֶַָָָָָָָָָָ'חכמה

ׁשהּוא  מבאר אחר (ּובמקֹום ׁשּבעלּֿפה ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹותֹורה

עלמין' ּכל 'סֹובב מּבחינת ההמׁשכה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָענין
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תשכ"ה.12) מנ"א ו' ליום אור מנ"א, ה' - הפתחֿדבר כלשונו 13)תאריך נעתק זה שמאמר ולהעיר, - ואילך. תתרלג ע'

שצוה  כנראה אבל והוספות, בשינויים מהר"ש אדמו"ר ע"י נאמר ובוודאי ואילך), רכז (ע' תרכ"ו המאמרים בספר גם

באוה"ת. הצ"צ של מהמאמר כלשונו פרשתנו.14)להעתיקו ריש קפה.15)תנחומא י.16)אופן ט, ד.17)הושע פ"א, ב"ר

ב.18) כד, א.19)יהושע מז, בחוקותי לקו"ת א.20)ראה רנג, ח"ג (ברע"מ). רע"א קכא, ח"ב זהר פ"ג 21)ראה תרומות

כב.22)מ"ז. ח, א.23)משלי פל"ג, שמו"ר ב.24)ראה ד, (ברע"מ).25)משלי א קעט, זהר 26)זח"ג מ"ג. פ"ד תרומות

ב. קפח, שם. ח"ג א. ר, א.27)ח"ב א, בראשית פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ צדק'‚) ה'צמח לאדמו"ר ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿«»

˙aL‰ ÈÙÏ ÒeÙ„a ¯B‡Ï ‡ˆiL)12 שבת זה, מאמר נאמר בה ∆»»»ƒ¿ƒ¿≈««»
תשכ"ה  כיֿתבוא ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacפרשת בפסוק) הפותח È‰Â‰במאמר ƒ««¿ƒ¿»»

‡B·˙ŒÈk13ÌL ‡È·nL התורה', ‰L¯„nב'אור ¯Ó‡Ó14‰Ùˆ , ƒ»∆≈ƒ»«¬««ƒ¿»»»
‰‡¯Â L„Bw‰ Áe¯a ‰LÓ…∆¿««∆¿»»
·¯ÁÈÏ „È˙Ú Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»»ƒƒ»≈
,˜ÒtÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÌÈ¯eka‰Â¿«ƒƒ¬ƒƒƒ»≈
eÈ‰iL Ï‡¯NÈÏ ÔÈ˜˙‰Â „ÓÚ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿
ÏÎa ÌÈÓÚt LÏL ÔÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒ»…¿»ƒ¿»
ÈÙk) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .'eÎ ÌBÈ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰l‚Ó'‰ ‰L˜‰L∆ƒ¿»«¿«∆

'˙B˜eÓÚ15ÔÈÚ CiM ‰Ó ,( ¬««»ƒ¿«
ÌÈ¯ek·Ï ˙BÏÙz LÏL ומדוע »…¿ƒ¿ƒƒ

במקום  התפילות את משה תיקן

הביכורים.?

‰p‰c ,¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»¿ƒ≈
·È˙k16הושע "ek·k¯‰בנבואת ¿ƒ¿ƒ»

d˙ÈL‡¯a ‰‡˙· התאנה כמו ƒ¿≈»¿≈ƒ»
שגדלה È˙È‡»̄ƒƒהראשונה

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"ÌÎÈ˙B·‡¬≈∆¿»¿«≈
Ï"Ê17eÏÚ ˙B·‡‰L∆»»»

‰·LÁÓaֿהקדושֿברוך של והרצון ««¬»»
pL·¯‡הוא Ì„B˜ ˙B‡¯a‰Ï¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ הראשונה התאנה כמו »»
שבעץ, התאנים שאר כל לפני שגדלה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ18 בספר ¿∆««∆»
e·LÈיהושע ¯‰p‰ ¯·Úa"¿≈∆«»»»¿

,eÈ‰c ,"ÌÎÈ˙B·‡ ת שהאבו ¬≈∆¿«¿
באלוקות  מאד גבוהה בדרגה מושרשים

‡ˆBi‰ ¯‰p‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««»»«≈
'eÎ Ô„ÚÓ19¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ , ≈≈∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ האלוקי האור של ƒ¿«¿¿

סדר  לפי למטה מלמעלה ונמשך היורד

תורה': ב'לקוטי (וכמבואר והדרגה

שלמעלה  מבחינה נמשך "ששורשם

בחינת  שהיא מעדן היוצא נהר מבחינת

בעבר  לומר רצה בעבר, פירוש כי בינה.

השני  ובעבר הנהר כשעוברים השני

בבחינת  והיינו אבותיכם. ישבו שם

מהאצילות"). שלמעלה אריךֿאנפין

Ï‡¯NÈ Èa Ïk ÔÎÂויעקב יצחק אברהם האבות רק ÌLaלא ÌÈ‡¯˜ ¿≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
'ÌÈ¯eka'20Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ìb È¯‰L LÁÓa·‰כולם, eÏÚ ƒƒ∆¬≈«ƒ¿ƒ¿»≈»««¬»»

הוא ברוך הקדוש של ‰ÌÏBÚוברצון ‡¯·pL Ì„B˜17 בני של והשורש ∆∆ƒ¿»»»
כל  משורש יותר נעלה באלוקות למעלה בפרט, והאבות בכלל, ישראל

הבריאה.

ÌÈÓ„B˜ 'ÌÈ¯eka' ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ
'‰Óe¯˙'Ï21 ההפרשה בסדר ƒ¿»

כך  ואחר ביכורים מביאים שתחילה

במשמעות  גם וכך תרומה, מפרישים

יש  לביכורים הדברים, של הפנימית

לתרומה  ביחס ועדיפות Èkƒיתרון
‰¯Bz‰ eÈ‰ '‰Óe¯z'¿»«¿«»
BÓk ,˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈≈ƒ¿

·e˙kL22˙ÈL‡¯ È˜ '‰ ∆»»»ƒ≈ƒ
Bk¯c התורה,והכתוב על מדבר «¿

‡˙È‡„ÎÂ וכמובאL¯„na23 ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
‡„‰ ,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ¿»¬»

·È˙Îc ‡e‰24 שכתוב Èkזהו ƒ¿ƒƒ
È˙¯Bz ,ÌÎÏ Èz˙ ·BË Á˜Ï∆«»«ƒ»∆»ƒ

'eÎ רואים זה חז"ל ממאמר וגם

עניין  הוא תרומה של הפנימי שהתוכן

‰eÈהתורה. '‰Óe¯˙'Â אותיות ¿¿»«¿
'Ó ‰¯Bz25, על ולרמז להורות »

.ÌBÈ ÌÈÚa¯‡a ‰zpL ‰¯Bz»∆ƒ¿»¿«¿»ƒ
‡È‰ ‰Óe¯zL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»ƒ

של  nÓ‡‰'בשיעור È¯z'26 שניים ¿≈ƒ≈»
מהתבואה  אחוזים שני מאה, מתוך

ÔÈÚוהפירות, e‰fL∆∆ƒ¿»
,"˙ÈL‡¯a"c אותיות'· ¿¿≈ƒ

˙ÈL‡¯27, של בחינות שתי כלומר ≈ƒ
'ראשית  (ככתוב החכמה היא 'ראשית'

ÏÈÚ‡‰'חכמה'), ‰ÓÎÁ' חכמה »¿»ƒ»»
zz‡‰'עליונה  ‰ÓÎÁ'Â וחכמה ¿»¿»«»»

שתי  גם שמצינו העניין והוא תחתונה,

בתורה, ÎaL˙·בחינות ‰¯Bz»∆ƒ¿»
ÌB˜Ó·e) ‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆¿»

‡e‰L ¯‡·Ó ¯Á‡ הפנימי התוכן «≈¿…»∆
התרומה  ‰‰ÎLÓ‰של ÔÈÚƒ¿«««¿»»

האור  של והגילוי למטה מלמעלה

Ïkהאלוקי  ··BÒ' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈»
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עלמין' ּכל 'ממּלא ׁשּקאי 28לבחינת ּו'בּכּורים' .( ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּתֹורה, על ׁשּקאי ל'תרּומה' קֹודמים יׂשראל, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָעל

אפילּו קדמה יׂשראל ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּכיון

ּתבּואתה"17לּתֹורה  "ראׁשית נקראים ולכן ,29, ְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ׁשּנקראת  הּתֹורה מּבחינת ּגם למעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּדהינּו,

.30"ּתבּואתה" ְָֹ

ÌÓ‡ ׁשּלכן) ּבמחׁשבה" עלּו ּד"יׂשראל הענין »¿»ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשרׁש מּצד הּוא 'ּבּכּורים') ּבׁשם ְְִִִִִֵֶַָֹנקראים

ירדה  ּבּגּוף ּבהתלּבׁשּותּה אבל הּנׁשמה, ְְְְְְֲִַַַָָָָָָּומקֹור

ּבירידתּה ׁשּגם ּוכדי כּו'. הּמדרגֹות ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבירידת

הרי  ּומקֹורּה, מּׁשרׁשּה הארה ּבּה ּתתגּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה

מּצב  "סלם ׁשּנקראת הּתפּלה, ענין עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻזה

הּׁשמימה" מּגיע וראׁשֹו לׁשֹון 31ארצה וזהּו , ְְְְְִֶַַַַָָָָֹ

התחּברּות  מּלׁשֹון התקּׁשרּות 32'ּתפּלה', הינּו , ְְְְְְְִִִִַַַָ

הּבטּול  ּתכלית (ׁשּזהּו ּבׁשרׁשּה הּנפׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָוהתּדּבקּות

ּד'פסּוקי  ההקּדמה לאחרי עׂשרה', ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּד'ׁשמֹונה

ּבכל  ּתפּלֹות ׁשלׁש ענין ּגם וזהּו וכּו'). ְְְְְְְִִִֶַַָָָֹּדזמרה'

אבֹות  "ּתפּלֹות (ׁשהרי האבֹות ׁשלׁשת ּכנגד ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹיֹום,

יׁשבּו33ּתּקנּום" הּנהר "ּבעבר ּבחינת ׁשּזהּו ,( ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

'ּבּכּורים' ּבין הּקׁשר וזהּו (ּכּנ"ל). ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַאבֹותיכם"

הן  ׁשהּתפּלֹות הּמדרׁש, מּדברי (ּכּנ"ל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָל'תפּלה'

מתעּלית  הּתפּלה ׁשעלֿידי ּכיון ּבּכּורים), ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבמקֹום

ועלֿ ּבּכּורים. ּבחינת ּומקֹורּה, לׁשרׁשּה ְְְְְְִִִַַַָָָָָהּנׁשמה

ּגם  נעׂשית ּומקֹורּה לׁשרׁשּה הּנׁשמה העלאת ְְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָידי

ּגֹו' "הּגדּתי" ענין ׁשּזהּו למּטה, ,34ההמׁשכה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

המׁשכה  היא 35לׁשֹון למּטה ׁשההמׁשכה ועד , ְְְְְִֶַַַַַָָָָָ

כּו'. ּבּידים למּׁששּה ׁשּיכֹולים ְְְְִִֶֶַַַָָּבאֹופן

הּזה e‰ÊÂד) "הּיֹום הּכתּוב להמׁש הּקׁשר ּגם ¿∆ְְֵֶֶֶֶַַַַַָ

החּוקים  את לעׂשֹות מצּו אלקי ְְֱֲֲִֶֶַַַָָֹהוי'

גֹו', "לבב ּבכל אֹותם ועׂשית וׁשמרּת גֹו' ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָהאּלה

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הם 36ּכמבאר "לבב ׁש"ּבכל , ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
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סע"ד.28) פט, ויקהל תו"א ג.29)ראה ב, א'ריב.30)ירמי' ע' פינחס אוה"ת ח"ג 31)ראה ב. רסו, ח"א זהר יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ב. ובכ"מ.32)שו, סע"ד). (עט, תרומה ר"פ תרומה תו"א ב.33)ראה כו, שם,34)ברכות פרשתנו

א'רנז.35)ג. ע' נצבים א. שנח, ויחי אוה"ת רנה. ע' ח"א תר"ם סה"מ כט. ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ע"ב.36) ריש מב, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÔÈÓÏÚ באופן בעולמות שמאיר הבליֿגבול האלוקי 'סובב'האור של »¿ƒ

מלמעלה  ÔÈÓÏÚ'ו'מקיף' Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁ·Ï28 האלוקי האור ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
העולמות  בתוך המאיר ).המצומצם

È‡wL 'ÌÈ¯ek·'e מכווןÌÈÓ„B˜ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ מעלה בהם ויש ƒƒ∆»≈«ƒ¿»≈¿ƒ
È‡wLויתרון  '‰Óe¯˙'Ï מכוון ƒ¿»∆»≈

Ìz·LÁnL ÔÂÈk ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»≈»∆«¬«¿»
Ï‡¯NÈ ÏL ישראל והשורש של ∆ƒ¿»≈

העליונה  ‡eÏÈÙבמחשבה ‰Ó„»̃¿»¬ƒ
‰¯BzÏ17ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ בני , «»¿»≈ƒ¿»ƒ

e·z‡˙‰"ישראל  ˙ÈL‡¯"29, ≈ƒ¿»…
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,eÈ‰c¿«¿¿«¿»«ƒ¿ƒ«
˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿≈

"‰˙‡e·z"30 התורה לגבי גם כי ¿»…
הם  ישראל בני מהבריאה, שלמעלה

ועדיפות. מעלה להם ויש 'ראשית'

eÏÚ Ï‡¯NÈ"c ÔÈÚ‰ ÌÓ‡»¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL) "‰·LÁÓa««¬»»∆»≈ƒ¿»ƒ

'ÌÈ¯eka' ÌLa שלמעלה ¿≈ƒƒ
L¯Lמ'תרומה' „vÓ ‡e‰ (ƒ«…∆

,‰ÓLp‰ ¯B˜Óe שהנשמה וכפי ¿«¿»»
עצמה,היא  «¬‡·Ïמצד

d˙eLaÏ˙‰a הנשמה Ûebaשל ¿ƒ¿«¿»«
'eÎ ˙B‚¯„n‰ ˙„È¯Èa ‰„¯È»¿»ƒƒ«««¿≈
של  הנעלה והמקור השורש וכעת

בה. ניכר לא ÌbLהנשמה È„Îe¿≈∆«
d˙„È¯Èa הנשמה וגם hÓÏ‰של ƒƒ»»¿«»

גשמי  בגוף מלובשת היא כאשר

dL¯MÓ ‰¯‡‰ da ‰l‚˙zƒ¿«∆»∆»»ƒ»¿»
d¯B˜Óe משורש (שלמעלה העליון ¿»

התורה, משורש למעלה ואפילו העולם

לעיל), È„ÈŒÏÚכמבואר ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
ÌÏÒ" ˙‡¯˜pL ,‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿≈À»
ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓÀ»«¿»¿…«ƒ«

"‰ÓÈÓM‰31 גם התפילה, ובכוח «»»¿»
גשמי  בגוף נמצאת הנשמה כאשר

הכוח  את לה יש בארץ, למטה

'השמימה',להתעלות  ÔBLÏעד e‰ÊÂ¿∆¿
˙e¯aÁ˙‰ ÔBLlÓ ,'‰lÙz'32 ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿

אלוקים  'נפתולי ¿»‰eÈנפתלתי',כמו
LÙp‰ ˙e˜ac˙‰Â ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿«∆∆

dL¯La באלוקותe‰fL) ¿»¿»∆∆
ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz בתפילה האדם של «¿ƒ«ƒ

'eÎÂ '‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'c ‰Óc˜‰‰ È¯Á‡Ï ,'‰¯NÚ ‰BÓL'cƒ¿∆∆¿≈¿«¬≈««¿»»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿
ב'פסוקי  הכללי הביטול אבל נמוכה, יותר במדריגה עדיין הוא הביטול שבה

עשרה). שמונה תפילת שבעת המוחלט לביטול והקדמה הכנה הוא דזמרה'

ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙz LÏL ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ רבינו משה תיקן כאמור ¿∆«ƒ¿«»…¿ƒ¿»
LÏL˙הביכורים,במקום  „‚k¿∆∆¿…∆

˙B·‡ ˙BlÙz" È¯‰L) ˙B·‡‰»»∆¬≈¿ƒ»
"Ìewz33e‰fL הפנימי ), התוכן ƒ¿∆∆

e·LÈשל  ¯‰p‰ ¯·Úa" ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈∆«»»»¿
e‰ÊÂ .(Ï"pk) "ÌÎÈ˙B·‡¬≈∆««¿∆
'‰lÙ˙'Ï 'ÌÈ¯eka' ÔÈa ¯Lw‰«∆∆≈ƒƒƒ¿ƒ»
,L¯„n‰ È¯·cÓ Ï"pk)««ƒƒ¿≈«ƒ¿»
ÌB˜Óa Ô‰ ˙BlÙz‰L∆«¿ƒ≈ƒ¿
È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,(ÌÈ¯ekaƒƒ≈»∆«¿≈
‰ÓLp‰ ˙ÈlÚ˙Ó ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿«≈«¿»»
˙ÈÁa ,d¯B˜Óe dL¯LÏ¿»¿»¿»¿ƒ«

,ÌÈ¯eka שדווקא לעיל כמבואר ƒƒ
להתחבר  האדם יכול התפילה בכוח

מלובשת  שנשמתו למרות לאלוקות

גשמי. בגוף

‰ÓLp‰ ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬»««¿»»
d¯B˜Óe dL¯LÏ של בדרך ¿»¿»¿»

האדם, מצד למעלה, מלמטה העלאה

‰ÎLÓ‰‰ Ìb ˙ÈNÚ הארה של «¬≈«««¿»»
מלמעלה  מצד hÓÏ‰,אלוקית ¿«»

"‰Èz„b"האלוקות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ«¿ƒ
'Bb34 מצוות לגבי הכתוב כלשון

‰ÎLÓ‰ביכורים, ÔBLÏ35, ¿«¿»»
(נהר  נור די נהר לגבי הזוהר  וכלשון

נמשך  קדמוהי, מן ונפיק נגיד אש), של

מלפניו, ÎLÓ‰‰L‰ויוצא „ÚÂ¿«∆««¿»»
‡È‰ ‰hÓÏ ממשית להיות הופכת ¿«»ƒ

ÌÈÏBÎiLומוחשית  ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ
.'eÎ ÌÈ„ia d˘MÓÏ¿«¿»«»«ƒ

CLÓ‰Ï ¯Lw‰ Ìb e‰ÊÂ („¿∆««∆∆¿∆¿≈
'ÈÂ‰ ‰f‰ ÌBi‰" ·e˙k‰«»««∆¬»»
˙‡ ˙BNÚÏ EeˆÓ EÈ˜Ï‡¡…∆¿«¿«¬∆
z¯ÓLÂ 'B‚ ‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰«ƒ»≈∆¿»«¿»
"E··Ï ÏÎa Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»»¿»¿»¿
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,'B‚«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz36Ì‰ "E··Ï ÏÎa"L , »∆¿»¿»¿≈
,˙B··Ï ÈL הבחינות שתי ¿≈¿»

הקיימות  הלב הרוחניות בעניין
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ט d"kyz'd ,lel` `"k ,`eazÎik zyxt zay

ּכפי  הּלב, וחיצֹונּיּות  הּלב ּפנימּיּות לבבֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָׁשני

ׁשם  ׁשּיׁש37ׁשּמבאר אביו, אצל מּבן מׁשל עלּֿפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

אצל  ׁשרּוי ׁשּבהיֹותֹו אליו, ּבאהבתֹו ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּתי

ּפנימּיּות  ּבבחינת היא האהבה אזי ּבביתֹו ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָאביו

הרי  ּובכללּות  כּו', הרחיק  אם מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהּלב,

ּבהיֹותּה הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשּבין החלּוק ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹזה

ּבּגּוף, להתלּבׁש למּטה ירידתּה לגּבי ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָלמעלה

ּומבאר  ו'גליא'. ּד'סתים' הּבחינֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשהם

הּלב 38ׁשם  ּבנקּודת ההתקּׁשרּות ענין ׁשהּוא הּׁשנה', ּד'ראׁש הּברית ענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבהתּגּלּות  לּבֹו חיצֹונּיּות ּגם ּתהיה ׁשאז הּלב), ערלת העברת (לאחרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּפנימית

כּו' .39לה' ַ

•
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ד.37) א.38)מא, (המו"ל).)39מב, הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌL ¯‡·nL ÈÙk ,·l‰ ˙eiBˆÈÁÂ ·l‰ ˙eiÓÈt37 ב'לקוטי ¿ƒƒ«≈¿ƒƒ«≈¿ƒ∆¿»≈»

‡ˆÏתורה' ÔaÓ ÏLÓ ÈtŒÏÚ לגבי˙BÈÁa ÈzL LiL ,ÂÈ·‡ «ƒ»»ƒ≈≈∆»ƒ∆≈¿≈¿ƒ
B˙·‰‡a האב ‡ÂÈÏ,של ¿«¬»≈»
B˙BÈ‰aL הבן כאשרÏˆ‡ Èe¯L ∆ƒ¿»≈∆

‡È‰ ‰·‰‡‰ ÈÊ‡ B˙È·a ÂÈ·‡»ƒ¿≈¬«»«¬»ƒ
,·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a אהבה ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«≈

ומורגשת  ‡Ìגלויה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ
'eÎ ˜ÈÁ¯‰ אזי האב הבן, אהבת ƒ¿ƒ

ביטוי, מקבלת לא «¿eÏÏÎ·eƒ˙לבן
˜eÏÁ‰ ‰Ê È¯‰ ההבדלÔÈaL ¬≈∆«ƒ∆≈

d˙BÈ‰a ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe L¯L…∆¿«¿»»ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ היא לנשמה ה' אהבת שאז ¿«¿»

hÓÏ‰בגלוי  d˙„È¯È Èa‚Ï¿«≈¿ƒ»»¿«»
Ûeba LaÏ˙‰Ï'ה אהבת שאז ¿ƒ¿«≈«

בהעלם, היא ÈzLלנשמה Ì‰L∆≈¿≈
'ÌÈ˙Ò'c ˙BÈÁa‰ העלם «¿ƒ¿»ƒ

'‡ÈÏ‚'Â.גילוי ¿«¿»

ÌL ¯‡·Óe38'תורה ב'לקוטי המאמר ‰È¯a˙בהמשך ÔÈÚ שבין ¿»≈»ƒ¿««¿ƒ
ישראל הקדוש  ובני הוא ‰M‰'ברוך L‡¯'c בפסוק נרמזת שכאמור ¿…«»»

הזה', ÔÈÚ'היום ‡e‰L∆ƒ¿«
˙e¯M˜˙‰‰ לאלוקות האדם של «ƒ¿«¿

˙ÈÓÈt‰ ·l‰ ˙„e˜aƒ¿««≈«¿ƒƒ
˙¯·Ú‰ È¯Á‡Ï) הסרת˙Ï¯Ú ¿«¬≈«¬»«»¿«

·l‰ פנימיות על ומסתירה המעלימה «≈
eiBˆÈÁ˙הלב  Ìb ‰È‰z Ê‡L ,(∆»ƒ¿∆«ƒƒ
BaÏ הפנימיות רק elb˙‰a˙ולא ƒ¿ƒ¿«

'eÎ '‰Ï39. «
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zezixk(oey`x meil)

.e`hg el xtkzd ,mixetikd mei ly zedy oiicr
äéìò LiL äMàä`iadl aeigóBòä úàhçn,÷ôñm` mircei oi`y ¨¦¨¤¥¨¤¨©©¨¨¥

ltp zxev ef dzid m` reci `le dlitdy oebk ,`l e` `id zaiig
,oaxwa zaiigndåjk xg`àéáäì úáéiç ,íéøetkä íBé äéìò øáò §¨©¨¤¨©¦¦©¤¤§¨¦

dpaxw z`L éðtî ,íéøetékä íBé øçàìllk d`a dpi` ef z`hg §©©©¦¦¦§¥¤
`l` ,`hg lr xtklàéäwxúøLëîdy`d z`,íéçáfa ìBëàì ¦©§¤¤¤¡©§¨¦

.dpnn xhet mixetikd mei oi` `linne
,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhçe` d`iadl zaiig m` reci oi`y ©©¨©¨¨©©¨¥

,dlitd dn reci `ly oebk ,`lä÷ìîpMî íàxg`l m` - ¦¦¤¦§§¨
dwlnpyòãBðdpi`y dxev dlitdy epiide ,d`iadl jixv oi`y ©

,oaxwa llk zaiig dzid `ly dzr xxazdy s` ,oaxw zaiign
dxeq` z`hgd didzy minkg exfb mewn lkn ,oileg `ede

e ,d`pda,øáwzxeqi` da oi` oke ,oileg `id oicd cvny s`y ¦¨¥
oileg`le dhigya `l` dxez dxq` `ly oeik ,dxfra ehgypy

e`eai `ny ,d`pd xeqi` minkg da exfb mewn lkn ,dwilna
`ly s` ,wtq lr d`ay serd z`hg lkn zepdl xzeny xnel
okzi ixdy dxeq` `id efk z`hg zn`ae ,jxev da oi`y rcep

.`id ycewy

àøîâ
zxxan .minkge xfril` iax zwelgn z` zx`an `xnbd

:`xnbddéîòè éàîenrh dn -,øæòéìà éaøcmc` lekiy xn`y ©©§¥§©¦¡¦¤¤
iax cnl df xacn :`xnbd zx`an .dacpa ielz my` `iadl

c meyn ,dacpa `a ielz my`y xfril`àéä äáBç Czòc à÷ìñ éà¦¨§¨©§¨¨¦
ick `l` ,dacpa `a epi` ielz my`y jzrca dler m`y -

yk ok m` ,`hg wtq eze` lr xtkldéì òãééúîel rcepyk - ¦§§©¥
,my` `iad xaky xg`l `hgyéúééî éànà`ed aiig recn - ©©©§¥

`iadl,úàhç,ielz my` `iady dna xtkzp xak ixdeàìà ©¨¤¨

dpéî òîLielz my`y ,o`kn gken -,àéä äáãð,xtkl `a epi`e §©¦¨§¨¨¦
m` s` ielz my` `iadl `ed leki okle ,oexecl `a `ed `l`

.`hgy llk yyeg epi`
:`xnbd dkiynnåly mnrhïðaøwxy ,`edàeä ,íéîìLe äìBò §©¨¨¨§¨¦

eúàcmi`a md wx -eäðéð äáBç íLàå úàhç ìáà ,äáãðe øãða- §¨§¤¤§¨¨£¨©¨§¨¨¨¦§
,dacpa mi`a mpi`e ,daeg zepaxw mdéeìz íLàådxezd daiigy §¨¨¨

xg`l okle ,`hgd lr xtkn epi` zn`a ,`hg wtq lr `iadl
`l` ,z`hg `iadl eilr `hgy el rcepyéúééîc àîòè eðééä©§©§¨§©§¥

déì òãééúîc énwîel rcepy mcew e`iadl eilry mrhd edf - ¦©¥§¦§§©¥
ick ,`hgyåéìò ïâäì`iaie `hgy el rceeiy cr ,mixeqidn §¨¥¨¨

,z`hg,ìàøNé ìL ïôeb ìò äñç äøBzäcjk meyne ,exqiizi `ly §©¨¨¨©¨¤¦§¨¥
ielz my` zn`ae ,eilr obdl ,ielz my` `iadl dxez ezaiig

.daeg `ed
:`xnbd dywn,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàmpn` ¨©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦

mdl oipn mewn lkn j` ,xfril` iax ly ezii`x z` egc minkg
,dacpa `a ielz my` oi`yàîìéc`ny -,éeìz íLàoeik ¦§¨¨¨¨

epic didi ,wtq lr eze` mi`iany ,jk lk lw `edy ep`vny
äî ,íéîìLe äìBòky enk -eúàc íéîìLe äìBòmi`a mdy - §¨§¨¦¨¨§¨¦§¨

eúàå ,äáBçambénð éeìz íLà ,äáãðaxn`p ,ok mb -cmpn`éúà §¨§¨¦§¨¨¨¨¨©¦§¨¥
,äáBçaj`,äáãða énð éúàepi`e daega wx `a `edy mdl oipne §¨¨¥©¦¦§¨¨

.dacpa `a
:`xnbd zvxzndéì øîàdlerl ielz my` zencl oi` ,iy` ax ¨©¥
y oeik ,minlyeíéîìLe äìBò,daega ok mb md mi`ay s`øwéò ¨§¨¦¦¨

dxeza mdly dyxtdéáéúk äáãðala` ,dacpa dxn`p -íLà ¦§¨¨§¦¦¨¨
øwéò ,éeìz,ely oaxwdáéúk äáBça,daeg oiprl dxeza xn`p - ¨¦¨§¨§¦

.dacpa s` `iadl lkeiy minlye dlern cenll epl oi`e
:ef `ziixa dxn`p in zhiya dpce ,`ziixa d`ian `xnbdéðz- ¨¥

dpyàéiç éaøef `ziixaàáøc dén÷,`ax iptl - ©¦¦¨©¥§¨¨
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המשך ביאור למס' כריתות ליום ראשון עמ' א


