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Èk'ּגֹו יּתנּו זה ּגֹו' יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ƒְְְִִִֵֵֶֶָָֹ

נפׁשֹותיכם  על לכּפר וגֹו' הּׁשקל .1מחצית ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַ

ענין  ענינים. ׁשני יׁשנם הּׁשקל ּבמחצית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּנה

אחד  ּכל ׁשּנתנּו הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָאחד,

וענין  האדנים. נעׂשּו ּומהם הּׁשקל מחצית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואחד

מחצית  אחד ּכל ׁשּנתנּו הּמׁשּכן מּׁשהּוקם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני,

ׁשנה  ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות מהן לקנֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָהּׁשקל

הענינים 2וׁשנה  ׁשני ׁשּיכּות להבין וצרי . ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

ּדלכאֹורה  וקרּבנֹות, אדנים הּׁשקל, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבמחצית

ּבתכלית. מּזה זה ּומבּדלים ׁשֹונים ענינים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֻהם

ּבּמׁשּכן, ּתחּתֹון הּיֹותר החלק הם האדנים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּדהּנה,

יסֹוד  רק אּלא הּמׁשּכן, מעּקר ׁשאינם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָועד

הּקרׁשים  הּוא עצמֹו הּמׁשּכן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּמׁשּכן,

הּגמרא  ּומסקנת קרא 3והּיריעֹות, "ּדאמר 4היא, ְְְְְְִִַַַַַָָָָָ

ואין  מׁשּכן, קרּוי מׁשּכן לּמׁשּכן, קרׁשים ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָועׂשית

הּוא  הּמׁשּכן ׁשעּקר הינ ּו, מׁשּכן", קרּויין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָקרׁשים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עׂשר 5הּיריעֹות, ּתעׂשה הּמׁשּכן ואת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמׁשּכן, ּבתחּתית היּו האדנים ואּלּו וגֹו', ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָיריעֹות

הּמׁשּכן, ׁשּבקרקע  העפר עלּֿגּבי ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעמדּו

הּיריעֹות, ועליהם הּקרׁשים, היּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָועליהם

עּזים, יריעֹות ועליהן הּתחּתֹונֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַַַהּיריעֹות

ּתחׁשים, ועֹורֹות מאּדמים אילים עֹורֹות ְְְֲִִִֵֵֶַָָָועליהן

הּיֹותר  הּדרּגה הם ׁשהאדנים מּובן ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמּזה

ׁשּבּמׁשּכן  ו 6ּתחּתֹונה ּדסדר . ּבבחינֹות ּגם הּוא כן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּבּמׁשּכן, הענינים ּבפרטי הּנרמזֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות

ּתחּתֹונה, הּיֹותר הּבחינה על רֹומזים ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשהאדנים

אדנ"י,7ּכּידּוע  ׁשם מּלׁשֹון הּוא ׁש'אדנים' ְֲִִֵֶַַָָ
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יבֿטו).)1 (ל, תשא טו.)2ר"פ שם, א.)3פרש"י כח, טו.)4שבת כו, א.)5תרומה תשא )6שם, להצ"צ ביאוה"ז ראה

תתלא. ס"ע ב) פקודי.)7(כרך ור"פ ויקהל ס"פ להאריז"ל לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: שקלים', פרשת ב'שבת הנקראים בפסוקים תשא, כי פרשת בתחילת

‡O˙ Èk למנות תרצה Bb'כאשר Ï‡¯NÈ Èa L‡¯ את ‡˙ ולדעת ƒƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈
Bb'מספרם ezÈ ‰Ê ומעלה שנה עשרים מבן ישראל מבני ואחד אחד כל ∆ƒ¿

'B‚Â Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ כדי היא ÌÎÈ˙BLÙוהנתינה ÏÚ ¯tÎÏ1. «¬ƒ«∆∆¿¿«≈««¿≈∆
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa ‰p‰ האמורה ƒ≈¿«¬ƒ«∆∆

אלה  ÌÈÈÚבפסוקים ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ
שונים.

˙·„ ˙lÁ˙a ,„Á‡ ÔÈÚ בני ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
דרושים  שהיו החומרים כל את ישראל

בניית Ïkעבור e˙pL ÔkLn‰«ƒ¿»∆»¿»
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¬ƒ«∆∆

Ì‰Óe אלה eNÚממטבעות ≈∆«¬
ÌÈ„‡‰ ובהם נחושת עשויים שהיו »¬»ƒ

בפרשת  כמפורט המשכן, קרשי נקבעו

תרומה.

ÈL ÔÈÚÂ היה השקל, במחצית ¿ƒ¿»≈ƒ
יותר  כבר Ì˜e‰MÓמאוחר ƒ∆«

„Á‡ Ïk e˙pL ÔkLn‰«ƒ¿»∆»¿»∆»
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓכדיÔ‰Ó ˙B˜Ï «¬ƒ«∆∆ƒ¿≈∆

זה  Ïkמכסף ÏL ¯eaˆ ˙Ba¯»̃¿¿ƒ∆»
‰LÂ ‰L2 ואחד אחד שלכל כדי »»¿»»

הציבור. בקרבנות חלק יהיה

ÈL ˙eÎiL ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«»¿≈
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«¬ƒ«∆∆
‰¯B‡ÎÏc ,˙Ba¯˜Â ÌÈ„‡¬»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

BL ÌÈÈÚ Ì‰ÌÈÏc·Óe ÌÈ ≈ƒ¿»ƒƒÀ¿»ƒ
˙ÈÏÎ˙a ‰fÓ ‰Ê שונים היינו ∆ƒ∆¿«¿ƒ

ומפרט. שממשיך כפי לחלוטין,

ÌÈ„‡‰ ,‰p‰c על מונחים שהיו ¿ƒ≈»¬»ƒ
‰Bi˙¯הקרקע  ˜ÏÁ‰ Ì‰≈«≈∆«≈

„ÚÂ ,ÔkLna ÔBzÁz עד תחתון «¿«ƒ¿»¿«
כך  ‰ÔkLn,כדי ¯wÚÓ ÌÈ‡L∆≈»≈ƒ««ƒ¿»

,ÔkLn‰ „BÒÈ ˜¯ ‡l‡ יסוד ∆»«¿«ƒ¿»
העיקריים  החלקים נמצאים שמעליו

המשכן של ≈¬∆È¯‰Lוהמרכזיים
ÌÈL¯w‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔkLn‰«ƒ¿»«¿«¿»ƒ
המשכן  כתלי עשויים שמהם

˙BÚÈ¯i‰Â המשכן גג עשוי מהן ¿«¿ƒ
המשכן  עיקר הם והכיסוי והכתלים

ותמיכה, יסוד רק הם שהאדנים בעוד

עצמו, מהמשכן נחותים הם ואםֿכן

הקרשים  עצמם, השניים ומבין

דוקא  הוא המשכן עיקר והיריעות,

הקרשים  ולא ‰Ób¯‡היריעות ˙˜ÒÓe3,‡È‰ ממסקנת שמובן כפי «¿»««¿»»ƒ
שבת במסכת ˜¯‡הגמרא ¯Ó‡c"4,הפסוק המקרא, ÈNÚÂ˙שאמר ¿»«¿»¿»ƒ»
,ÔkLnÏ ÌÈL¯˜ משמע הכתוב ÔkLÓ,ומלשון Èe¯˜ ÔkLÓ שרק ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»

'משכן' נקרא עצמו ˜¯ÌÈLהמשכן ÔÈ‡Â למשכן ˜¯ÔÈÈeשעשויים ¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔkLn‰ ¯wÚL ,eÈ‰ ,"ÔkLÓƒ¿»«¿∆ƒ««ƒ¿»

˙BÚÈ¯i‰ ‡e‰ לכיסוי שנעשו «¿ƒ
e˙kL·המשכן, BÓk5˙‡Â ¿∆»¿∆

˙BÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ
,'B‚Â מובן זה פסוק ומלשון ¿

עצמו המשכן הן el‡Â¿ƒשהיריעות
ÌÈ„‡‰ ותמיכה יסוד שימשו שרק »¬»ƒ

‰ÔkLn,לכתלים ˙ÈzÁ˙a eÈ‰»¿«¿ƒ«ƒ¿»
המשכן, מבנה של נמוך הכי בחלק

Lהאדנים¯ÙÚ‰ ÈabŒÏÚ e„ÓÚ ∆»¿««≈∆»»
,ÔkLn‰ Ú˜¯˜aLÌ‰ÈÏÚÂ על ∆¿«¿««ƒ¿»«¬≈∆

האדנים ‰ÌÈL¯w,גבי eÈ‰»«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚÂ הקרשים גבי על «¬≈∆

˙BÚÈ¯i‰ ,˙BÚÈ¯i‰«¿ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚÂ ,˙BBzÁz‰ גבי על ««¿«¬≈∆

התחתונות  ÌÈfÚ,היריעות ˙BÚÈ¯È¿ƒƒƒ
Ô‰ÈÏÚÂ העיזים יריעות גבי על «¬≈∆

ÌÈÓc‡Ó ÌÈÏÈ‡ ˙B¯BÚ≈ƒ¿»»ƒ
‰fnL ,ÌÈLÁz ˙B¯BÚÂ מסדר ¿¿»ƒ∆ƒ∆

למעלה  מלמטה במשכן הדברים

‰b¯c‰ Ì‰ ÌÈ„‡‰L Ô·eÓ»∆»¬»ƒ≈««¿»
ÔkLnaL ‰BzÁz ¯˙Bi‰6 «≈«¿»∆«ƒ¿»

כמבואר  מהקרשים, למטה אפילו

תחתית Âלעיל. הם שהאדנים ¿כשם
כפשוטו, Ìbהמשכן ‡e‰ ÔÎ≈«

˙BÈÁ·aהרוחניות¯„Òc ƒ¿ƒ¿≈∆
˙eÏLÏzL‰ האלוקי האור של ƒ¿«¿¿

ומשתלשל  למטה מלמעלה היורד

לדרגה  אותן ‰BÊÓ¯p˙מדרגה «ƒ¿»
השתלשלות' ב'סדר ועניינים בחינות

‰ÌÈÈÚהרמוזות  ÈË¯Ùaƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
,ÔkLnaL הדברים סדר בהן שגם ∆«ƒ¿»

ÏÚהוא ÌÈÊÓB¯ ÌÈ„‡‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«
‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰ מבין «¿ƒ»«≈«¿»

הרמוזות  השתלשלות' ב'סדר הבחינות

המשכן, הסוד Úe„ik7בפרטי בתורת «»«
ÌL ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÌÈ„‡'L∆¬»ƒƒ¿≈

È"„‡ֿהקדוש של הקודש משמות

זה BÈÚLברוךֿהוא, שם של ∆ƒ¿»
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h"kyz'dו ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ספירה  הּמלכּות, ספירת הּוא ּבּספירֹות ְְְְְִִִִֶַַַַָָׁשענינֹו

עּקר  הּוא הּקרּבנֹות ענין ואּלּו ּתחּתֹונה. ְְְְִִִֵַַַַַָָָהּיֹותר

הּמׁשּכן  ׁשל ּביֹותר,8ענינֹו נעלה ענין והּוא , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ההּלּולא' ּב'המׁש ענין 9ּכּמבאר הם ׁשּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הּבהיר  ּבספר ּכדאיתא והחּוׁשים, הּכחֹות 10קרּוב ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּכדי  ועד ׁשּמקרב", ׁשם על קרּבן איּקרי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ"אּמאי

ּדאיןֿ רזא עד עֹולה ּדקּורּבנא ׁש"רזא ,ְְְֵֶֶַָָָָָָָּכ

ענינים 11סֹוף" הם וקרּבנֹות ׁשאדנים ונמצא, .ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

להבין  וצרי ּבתכלית, מּזה זה ּומבּדלים ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָֻׁשֹונים

ׁשניהם  ּבאים ׁשּלכן לזה, זה ׁשּיכּותם ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהי

הּׁשקל. ֲִִֶֶַַמּמחצית

מחצית Ìbב) נתינת ענין ּבכללּות להבין צרי «ְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ׁשעל  צּבּור, קרּבנֹות מהם לקנֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָהּׁשקל

ׁשהּקרּבנֹות  נפׁשֹותיכם", על "לכּפר נאמר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

ּבאים  הם על 2לכּפרה הּכּפרה ענין ׁשהּוא , ְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּפרּוׁש וכּידּוע ּׁשּכתּוב 12החטאים, "ּכל 1ּבמה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

ּפּקּודיא  על ּדעבר "מאן הּפקּודים", על ְְִִֵַַַַַָָָָהעֹובר

העגל  חטא על ּדקאי חטא 13ּדאֹוריתא", ׁשהּוא , ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָ

חטא  ּוכמֹו החטאים , לכל וׁשרׁש ּומקֹור ְְְְְֲִִֵֶַָָָָֹּכללי

ּבּגמרא  ּכדאיתא חטא 14עץֿהּדעת, ׁשּבׁשעת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּוכׁשעמדּו זהמא, ּבחּוה הּנחׁש הטיל ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֻעץֿהּדעת

העגל  ּובחטא זהמתן, ּפסקה סיני הר על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻיׂשראל

זהמתן  לגמרי 15חזרה הּזהמא חזרה ׁשּלא ואף . ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

מּזה  ּכדמכרח עץֿהּדעת, ּבחטא ׁשהיתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכמֹו

ּגּופי  ּבין חּלּוק יׁשנֹו העגל חטא לאחרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּגם

ּכדברי  להבּדיל, ּבניֿיׂשראל לגּופי העֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֻאּמֹות

ּפסקה 14הּגמרא  - סיני הר על ׁשעמדּו יׂשראל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
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הבחירה.)8 בית הל' ריש רמב"ם פ"ב.)9ראה השי"ת לגני באתי רכז.)10ד"ה ע' תרח"ץ סה"מ וראה (קט). מו סימן

ב.)11וש"נ. כו, זח"ג א. רלט, זח"ב בסה"מ )12ראה הובא ד). (מג, תשא ר"פ חדש בזוהר והוא הזוהר. בשם החיים אור

ג'צו. ס"ע ח"ח א'תתמז. ע' תשא אוה"ת גם וראה ועוד. רסג. ע' פר"ת קפט. ע' פ"ב )13תרס"ה שקלים ירושלמי ראה

יו"ד. תשא תנחומא וש"נ.)14ה"ג. א. קמו, פל"ו.)15שבת תניא גם וראה ועוד. ב. קצג, ח"ב ב. קכו, א. נב, ח"א זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B¯ÈÙqa והשפע האור (שכל העליונות הספירות בעשר לו המקביל העניין «¿ƒ

ובאמצעותן) דרכן בא ÈÙÒ¯‰מלמעלה ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰¿ƒ«««¿¿ƒ»
‰BzÁz ¯˙Bi‰ ונמצא הספירות, עשר מבין והנחותה האחרונה הספירה «≈«¿»

ב'מחצית  הראשון העניין האדנים, הרוחני בתוכן והן הגשמית במציאות שהן

נמוך  דבר הם לעיל, האמור השקל'

ונחות.

,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ el‡Â העניין ¿ƒƒ¿««»¿»
לעיל, האמור השקל' ב'מחצית השני

BÈÚ ¯wÚ ‡e‰ עיקרי הכי העניין ƒ«ƒ¿»
מרכזי ‰ÔkLnוהכי ÏL8‡e‰Â , ∆«ƒ¿»¿

הקרבנות  BÈa˙¯,נושא ‰ÏÚ ÔÈÚƒ¿»«¬∆¿≈
'‡Ïel‰‰ CLÓ‰'a ¯‡·nk9 «¿…»¿∆¿≈«ƒ»

הריי"צ  הרבי מאמרי קבוצת

תש"י, שבט יו"ד לקראת שנתפרסמו

הסתלקותו, ‰Ìיום ˙Ba¯wL∆»¿»≈
ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ ·e¯˜ ÔÈÚƒ¿«≈«…¿«ƒ

לאלוקות, האדם «È‡„kƒ¿ƒ˙‡של
‰È‰a¯כמובא  ¯ÙÒa10È‡n‡" ¿≈∆«»ƒ««
È¯wÈ‡ נקרא ÌLמדוע ÏÚ Ôa¯˜ ƒ¿≈»¿»«≈

"·¯˜nL האדם לקירוב והכוונה ∆¿»≈
כאמור, Ckלאלוקות, È„k „ÚÂ¿«¿≈»

הזוהר  כדברי הקרבנות, מעלת גדולה

„Ú ‰ÏBÚ ‡a¯e˜c ‡Ê¯"L∆»»¿¿»»∆«
"ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯11. הקרבן סוד »»¿≈

(האור  האיןֿסוף של הסוד עד עולה

מעלה  שלמעלה מוגבל הלא האלוקי

ומכל  המוגבלים) והנבראים מהעולמות

עניין  הוא הקרבנות שעניין מובן זה

מאד, ÌÈ„‡Lנעלה ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¬»ƒ
ונחותה  נמוכה דרגה המסמלים

˙Ba¯˜Â נעלים דברים המסמלים ¿»¿»
ÌÈBLמאד  ÌÈÈÚ Ì‰≈ƒ¿»ƒƒ

,˙ÈÏÎ˙a ‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·ÓeÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿«¿ƒ
È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ זאת בכל ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

Ì˙eÎiL והקרבנות האדנים Ê‰של «»»∆
L ,‰ÊÏ יש הגדולים ההבדלים למרות »∆∆

ושייכות  קשר ÔÎlÌÈ‡aו ביניהם »≈»ƒ
.Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnÓ Ì‰ÈL¿≈∆ƒ«¬ƒ«∆∆

Ìb והקרבנות ·) האדנים בין הקשר מהות אודות לעיל השאלה מלבד «
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ נוסף ‰Ï˜Mדבר ˙ÈˆÁÓ ˙È˙ ÔÈÚ ˙eÏÏÎa »ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««¬ƒ«∆∆

‰Ê ÏÚL ,¯eaˆ ˙Ba¯˜ Ì‰Ó ˙B˜Ï הקרבנות "tÎÏ¯על ¯Ó‡ ƒ¿≈∆»¿¿ƒ∆«∆∆¡«¿«≈
,"ÌÎÈ˙BLÙ ÏÚ כאן רש"י ‰Ìכפירוש ‰¯tÎÏ ˙Ba¯w‰L ««¿≈∆∆«»¿»¿«»»≈

ÌÈ‡a2Le¯t‰ Úe„iÎÂ ,ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÚ ‰¯tk‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,12 »ƒ∆ƒ¿«««»»««¬»ƒ¿«»««≈
המקרא במפרשי גם הובא הסוד, e˙kM·בתורת ‰Óa1¯·BÚ‰ Ïk" ¿«∆»»»≈

,"ÌÈ„e˜t‰ ÏÚ פשוטו לפי ««¿ƒ
לדעת  כדי ונספר הנמנה לכל הכוונה

ולפי  ישראל, בני של מספרם את

העובר  ב"כל הכוונה הדברים פנימיות

היא  הפקודים" Úc·¯על Ô‡Ó"»¿»«
,"‡˙È¯B‡c ‡È„ewt ÏÚ מי «ƒ«»¿«¿»

התורה  ומצוות פקודות על שעבר

È‡˜c היא ËÁ‡והכוונה ÏÚ ¿»≈«≈¿
Ï‚Ú‰13ÈÏÏk ‡ËÁ ‡e‰L , »≈∆∆≈¿¿»ƒ

בעבודהֿזרה  מדובר שהרי מהותו מצד

,ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎÏ L¯LÂ ¯B˜Óe»¿…∆¿»«¬»ƒ
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ BÓÎe הוא שגם ¿≈¿≈«««

בעל  חטא אלא פרטי חטא רק איננו

כללית, כמובא È‡„k˙‡משמעות ƒ¿ƒ»
‡¯Óba14aLŒıÚ ‡ËÁ ˙ÚL «¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

‰eÁa LÁp‰ ÏÈË‰ ˙Úc‰«««≈ƒ«»»¿«»
‡Ó‰Ê בבני שנשאר רוחני לכלוך À¬»

הבאות, השנים במשך האדם

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ Ï‡¯NÈ e„ÓÚLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈««ƒ«
הגדול  האלוקי הגילוי בעקבות אזי

מתןֿתורה, של שעה באותה שהיה

ואז ונטהרו Ô˙Ó‰Ê,התעלו ‰˜Òt»¿»À¬»»
Ô˙Ó‰Ê ‰¯ÊÁ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ·e15 ¿≈¿»≈∆»¿»À¬»»

עץ  חטא בין דמיון שיש מובן ומזה

חטאים  בתור העגל וחטא הדעת

ÊÁ¯‰כלליים. ‡lL Û‡Â¿«∆…»¿»
È¯Ó‚Ï ‡Ó‰f‰העגל BÓkבחטא «À¬»¿«¿≈¿

,˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁa ‰˙È‰L∆»¿»¿≈¿≈«««
לא  במתןֿתורה הזוהמא הסרת אלא

העגל  בחטא גם לחלוטין התבטלה

Á¯ÎÓ„k בהכרח שמובן fÓ‰כפי ƒ¿À¿»ƒ∆
Ï‚Ú‰ ‡ËÁ È¯Á‡Ï ÌbL שבו ∆«¿«¬≈≈¿»≈∆

עדיין  הזוהמא elÁ˜חזרה BLÈ∆¿ƒ
‰ÌÏBÚהבדל ˙Bn‡ ÈÙeb ÔÈa≈≈À»»

‡¯Ób‰ È¯·„k ,ÏÈc·‰Ï Ï‡¯NÈŒÈa ÈÙe‚Ï14 שנים שנאמרו ¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»»
העגל חטא אחרי Òt˜‰רבות - ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ e„ÓÚL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»¿««ƒ«»¿»
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ז `yz ik

- סיני  הר על עמדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות ְֲִֶַַַָָָָָֹֻֻזהמתן,

הּזהמא  חזרה הרי מּכלֿמקֹום זהמתן, ּפסקה ְְֲֲֲִֵַָָָָָָָָָֹֻֻלא

עלּֿכלּֿפנים  העגל 16ּבמקצת ׁשחטא לפי והינּו, . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּגּבי  ּׁשּכתּוב מה וזהּו עץֿהּדעת. חטא מעין ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּוא

החטאים) ׁשאר ּכל (על ּפקדי "ּוביֹום העגל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָחטא

ּגֹו' לא 17ּופקדּתי" העגל חטא ׁשּלּולי הינּו, , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּכיון  החטאים, ענין לכללּות האפׁשרּות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהיתה

ׁשהּוא  עץֿהּדעת חטא מעין הּוא העגל ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשחטא

ׁשחטא  ידּוע והּנה, החטאים. לכל והּסּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרׁש

הּירח  ּומעּוט הּירח, מּמעּוט נׁשּתלׁשל ְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָעץֿהּדעת

ּו'ׁשבירת  ּדתהּו', הּכלים מ'ּׁשבירת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַֹנׁשּתלׁשל

למעלה  האֹור וחסרֹון מּמעּוט נׁשּתלׁשל ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּכלים'

כ"ק  ּבמאמרי (ּכּמבאר הראׁשֹון הּצמצּום ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹעלֿידי

אדמֹו"ר  ׁשּלפניֿזה 18מו"ח ּבּמאמרים ).19וגם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשקל, מחצית ענין מעלת ּגדל מּובן ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹועלּֿפיֿזה

חטא  על  והּתּקּון הּכּפרה  נעׂשה ׁשעלֿידֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּדכיון

הּוא  ׁשּׁשרׁשֹו עץֿהּדעת חטא ּכמֹו ׁשהּוא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָהעגל,

מּובן  הרי הראׁשֹון, הּצמצּום ׁשל האֹור ְֲִִִֵֶַָָָָחסרֹון

האֹור  לבחינת עד מּגיע הּׁשקל מחצית ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָׁשענין

עלֿידי  האֹור חסרֹון את לתּקן הּצמצּום, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלפני

ונמצא, הּצמצּום. ׁשּלפני האֹור ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהמׁשכת

לכללּות  ׁשּנֹוגע ּכללי ענין הּוא הּׁשקל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמחצית

ׁשענ  ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום לפעל העבֹודה ינן ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹ

עם  הּקׁשר ּגם וזהּו למּטה. האלקי האֹור ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהמׁשכת

על  העֹובר "ּכל ׁשּכתּוב ּבמה הּׁשני ְִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש

ּביּמא" ּדעבר "ּכל ּבקריעת 20הּפקּודים", ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּביֹותר, נעלה ּבאפן אלקּות ּגּלּוי היה ְְֱֲִֵֶֶַַָָֹֹיםֿסּוף

ׁשּכתּוב  ואֹומר 21ּכמֹו ּבאצּבעֹו "מראה אֿלי, זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
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וש"נ.)16 .52 הערה 151 ע' חכ"א לקו"ש סע"א.)17ראה קב, מסנהדרין – ובפרש"י לד לב, יאמרו )18תשא כן על ד"ה

ואילך). שיז ע' תרצ"א סה"מ ואילך. א קצב, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א תשנ"ד))19המושלים (הוצאת תרס"ד סה"מ

ואילך. קפז ע')20ס"ע ח"ב תער"ב המשך קמ. ע' תרס"ח סה"מ א'תתלא. ע' תשא אוה"ת וראה שם. שקלים ירושלמי

ב.)21תתעד. טו, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô˙Ó‰Ê,הדעת עץ חטא ‰¯של ÏÚ e„ÓÚ ‡lL ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ À¬»»À»»∆…»¿««

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ô˙Ó‰Ê ‰˜Òt ‡Ï - ÈÈÒ כתוצאה שהזוהמא למרות ƒ«…»¿»À¬»»ƒ»»
הדעת עץ מחטא שכתוצאה מזו חמורה פחות העגל העגל ‰¯Èמחטא בחטא ¬≈

ÌÈtŒÏkŒÏÚ ˙ˆ˜Óa ‡Ó‰f‰ ‰¯ÊÁ16 יש ההבדל כל שעם ונמצא »¿»«À¬»¿ƒ¿««»»ƒ
החטאים. שני בין מסויים דמיון

‡e‰ Ï‚Ú‰ ‡ËÁL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆≈¿»≈∆
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ ÔÈÚÓ וכאמור ≈≈≈¿≈«««

כלליים. חטאים הם ששניהם

‡ËÁ Èab ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«≈≈¿
È„˜t ÌBÈ·e" Ï‚Ú‰ ום בי »≈∆¿»¿ƒ

ויעניש יזכור »(ÏÚשהקדושֿברוךֿהוא
"Èz„˜Ùe (ÌÈ‡ËÁ‰ ¯‡L Ïk»¿»«¬»ƒ»«¿ƒ
העגל  חטא על גם ויעניש יזכור  הוא

'Bb17,eÈ‰ מקשר , שהכתוב הרי «¿
והסיבה  החטאים לשאר העגל חטא בין

משום היא לכך ≈∆ÈÏelLהפנימית
‰˙È‰ ‡Ï Ï‚Ú‰ ‡ËÁ≈¿»≈∆…»¿»
ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ ˙e¯LÙ‡‰»∆¿»ƒ¿»ƒ¿«

ÌÈ‡ËÁ‰ היו לא ישראל בני ואילו «¬»ƒ
היו  לא שעה, באותה בעגל חוטאים

כלל, ‰Ï‚Úחטאים ‡ËÁL ÔÂÈk≈»∆≈¿»≈∆
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ ÔÈÚÓ ‡e‰≈≈≈¿≈«««

‡e‰Lהדעת עץ ‰L¯Mחטא ∆«…∆
.ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎÏ ‰aq‰Â¿«ƒ»¿»«¬»ƒ

Úe„È ,‰p‰Â וחסידות בקבלה ¿ƒ≈»«
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁL חטא שהוא ∆≈¿≈«««

העליון  לרצון בניגוד בבריאה, וחסרון

Á¯i‰ ËeÚnÓ ÏLÏzL שאף ƒ¿«¿≈ƒƒ«»≈«
שהרי  בבריאה, חסרון בתחילה הוא

ואת  השמש את הוא ברוך הקדוש ברא

בגלל  ורק גדולים מאורות כשני הירח

מלכים  שני ש"אין הירח טענת

מיעוט  היה אחד" בכתר משתמשין

ÏLÏzLהירח, Á¯i‰ ËeÚÓeƒ«»≈«ƒ¿«¿≈
,'e‰˙c ÌÈÏk‰ ˙¯È·M'Óƒ¿ƒ««≈ƒ¿…

'ÌÈÏk‰ ˙¯È·L'e שעניינה ¿ƒ««≈ƒ
למטה  הקדושה ניצוצות של 'נפילה'

בהארת  חסרון והיינו נעלם, אורם שם

האלוקי È„ÈŒÏÚהאור ‰ÏÚÓÏ ¯B‡‰ ÔB¯ÒÁÂ ËeÚnÓ ÏLÏzLƒ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ»»¿«¿»«¿≈
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ של בריאה להיות שתוכל כדי האיןֿסוף באור שנעשה «ƒ¿»ƒ

על  והעלם חיסרון כמובן, זה, וגם ומצומצמים מוגבלים ונבראים עולמות

האלוקי  Á"ÂÓהאור ˜"Î È¯Ó‡Óa ¯‡·nk) וחמי מורי קדושת כבוד «¿…»¿«¬»≈
¯"BÓ„‡18הריי"צ ÌÈ¯Ó‡naהרבי Ì‚Â נשיאינו רבותינו של «¿¿«««¬»ƒ

‰ÊŒÈÙlL19.( ∆ƒ¿≈∆
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ בפרט העגל וחטא בכלל החטאים בחומרת לעיל האמור לפי ¿«ƒ∆

˙ÈˆÁÓ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ Ï„b Ô·eÓ»…∆«¬«ƒ¿««¬ƒ
B„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎc ,Ï˜M‰«∆∆¿≈»∆«»
השקל  מחצית של הנתינה באמצעות

ÏÚ Ôewz‰Â ‰¯tk‰ ‰NÚ«¬»««»»¿«ƒ«
‡e‰L ,Ï‚Ú‰ ‡ËÁ כללי חטא ≈¿»≈∆∆

חמור  ŒıÚוחטא ‡ËÁ BÓk¿≈¿≈
ÔB¯ÒÁ ‡e‰ BL¯ML ˙Úc‰«««∆»¿ƒ»
,ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ ÏL ¯B‡‰»∆«ƒ¿»ƒ

לעיל, ÔÈÚLכמבואר Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿«
ÚÈbÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ויש עולה «¬ƒ«∆∆«ƒ«

ביותר למעלה 'נגיעה' »Ú„לו
ÈÙlL ¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔB¯ÒÁ ˙‡ Ôw˙Ï ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«≈∆ƒ»

¯B‡‰ ונסתלק שצומצם האינסופי »
הראשון  ‰ÎLÓ˙בצמצום È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ¯B‡‰ מחדש »∆ƒ¿≈«ƒ¿
מחצית  עלֿידי שנפעלת הכפרה בזכות

השקל.

‡e‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¬ƒ«∆∆
אלא פרטית מצווה רק «¿ÔÈÚƒלא

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚BpL ÈÏÏk¿»ƒ∆≈«ƒ¿»»¬»
ÔÈÚL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿»»
הוא  והמצוות התורה של הכללי

˙ÎLÓ‰ ÏÚÙÏוהתגלות¯B‡‰ ƒ¿…«¿»«»
È˜Ï‡‰ ויתגלה שיאיר העליון »¡…ƒ

.‰hÓÏ¿«»
¯Lw‰ Ìb e‰ÊÂ כאן המבואר של ¿∆««∆∆

‰Óa ÈM‰ Le¯t‰ ÌÚƒ«≈«≈ƒ¿«
ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk" ·e˙kL∆»»»≈«

,"ÌÈ„e˜t‰ בתלמוד המובא «¿ƒ
nÈa‡"ירושלמי, ¯·Úc Ïk"20, »¿»«¿«»

ישראל  בני כל היינו בים, שעבר כל

ביםֿסוף  ÚÈ¯˜a˙שעברו È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ«
ÛeÒŒÌÈ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰ «»»ƒ¡…

הזה  e˙kL·בעולם BÓk ,¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÙ‡a21 והובא) במדרש ¿…∆«¬∆¿≈¿∆»
ישראל  בני שאמרו בשירה הכתוב בפירוש התורה) על רש"י בפירוש

הים  מן שעלו ÓB‡Â¯לאחר BÚaˆ‡a ‰‡¯Ó" ,"ÈÏŒ‡ ‰Ê"∆≈ƒ«¿∆¿∆¿»¿≈
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h"kyz'dח ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

הּים 22זה" על ׁשפחה ׁש"ראתה ,ּכ ּכדי ועד , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

ּגדֹול  ּבּוזי" ּבן יחזקאל ראה ּׁשּלא ְְִֵֶֶֶַָָָֹמה

האֹור 23ׁשּבּנביאים  המׁשכת ענין ּכללּות ׁשּזהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּיכּות  להבין צרי ועלּֿפיֿזה למּטה. ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָֹהאלקי

(ׁשּמּמחצית  הּקרּבנֹות לענין הּׁשקל ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָמחצית

ּדהּנה, הּׁשנה), ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות קנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל

מּלמּטה  העלאה הּוא ענינם ׁשּקרּבנֹות ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָידּוע

נאמר  זה ועל זבח,24למעלה, ולא חפצּתי חסד ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מּלמּטה  העלאה ענינֹו (קרּבנֹות) ׁש"ּזבח" ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָלפי

ההמׁשכה  ּבענין היא הּכּונה ותכלית ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָלמעלה,

ׁשאף  (והינּו, ה"חסד" ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָלמּטה

הרי  ּדקרּבנֹות, ההעלאה ּבענין ּגם הרצֹון ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּיׁשנֹו

ּפנימּיּות  אבל ּבלבד. הרצֹון חיצֹונּיּות רק ְְֲִִִִִֶַַָָָזה

החסד, ּבענין הּוא החפץ, ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרצֹון,

וכיון  ּדוקא). למּטה ההמׁשכה ענין ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָׁשהּוא

מהי  להבין צרי העלאה, ענינם ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָׁשּקרּבנֹות

המׁשכת  הּוא ׁשענינֹו הּׁשקל למחצית ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיכּותם

ּדוקא. למּטה ְְַַָָָהאֹור

הּמבאר ÔÈ·‰Ïeג) ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְִִֵֶַַָָֹ

ּתלוה" ּכסף "אם ְְְִִִֶֶֶַַַּבדּבּורֿהּמתחיל

תרכ"ט  ׁשנת מׁשּפטים היא 25מּפרׁשת זֹו (ׁשּׁשנה ְְִִִִֶַַָָָָָ

קׁשיא  ּתכן ׁשם ׁשּמקׁשה לאמירתֹו), הּמאה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשנת

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה אחר. מּצד על 26הּנ"ל ְְִִֵֵֵַַַַַַָ

על  הּתֹורה על עֹומד, העֹולם ּדברים ְְִֵַַַָָָָָֹׁשלׁשה

קּוין, ׁשלׁשה ׁשהם חסדים, ּגמילּות ועל ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹהעבֹודה

ּתלוה" ּכסף ("אם קו 27ּדגמילּותֿחסדים הּוא ( ְְֲִִִִֶֶֶַַָ

קו  הּוא ּתֹורה למּטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְִִַַַַַָָָָָָהּימין,

קו  הּוא הּקרּבנֹות, ענין ׁשהּוא ועבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהאמצעי.
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ספכ"ג.)22 שמו"ר עה"פ. שם.)23פרש"י בשלח א'קסב.)24מכילתא ע' (משפטים) פרשתנו אוה"ת וראה ו. ו, הושע

וש"נ. הבאה. שבהערה תרכ"ט שם).)25סה"מ בהנסמן גם (וראה סט ע' תרכ"ט מ"ב.)26סה"מ פ"א פרשתנו )27אבות

כד. כב, (משפטים)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰Ê22, גלוי דבר כמו ומוחשי ברור גדול, כך כל היה הגילוי כלומר, ∆

"זה" עליו ולומר עליו להצביע שאפשר לעין

הדבר  זה המטות... ראשי אל משה "וידבר הכתוב על ז"ל חכמינו שדרשו (וכמו

לדבר  מתייחסים שבו לשון היינו ב"זה", נתנבא רבנו שמשה ה'" צוה אשר

את  ראה רבנו משה כי בבירור, שנראה

(זכוכית) ב"אספקלריא" הנבואה מראה

האור, על מסתירה שאינה המאירה

שהתנבאו  הנביאים משאר בשונה

לשון  הוא ו"כה" ה'" אמר "כה בלשון

כי  מרחוק, שנראה לדבר מתייחסים שבו

ב"אספקלריא" הנבואה את ראו הם

בהירות  על מסתירה אלא מאירה שאינה

L"¯‡˙‰האור) ,Ck È„k „ÚÂ¿«¿≈»∆»¬»
Ìi‰ ÏÚ ‰ÁÙL נעלה אלוקות גילוי ƒ¿»««»

כך  ¯‡‰כל ‡lM ‰Ó הנביא «∆…»»
ÏB„b "ÈÊea Ôa Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈∆ƒ»

ÌÈ‡È·paL23, שגילוי מובן מזה וגם ∆«¿ƒƒ
באופן  היה יםֿסוף בקריעת האלוקות

מאד יםe‰fLֿנעלה בקריעת הגילוי ∆∆
‰‡B¯סוף  ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿»«»

È˜Ï‡‰מלמעלה.‰hÓÏ »¡…ƒ¿«»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ על לעיל המבואר לאור ¿«ƒ∆

המשכת  שגורמת השקל מחצית מעלת

מלמעלה  ביותר נעלה אלוקי אור וגילוי

iLלמטה, ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ˙eÎ »ƒ¿»ƒ«»
ÔÈÚÏ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿ƒ¿«
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnnL) ˙Ba¯w‰«»¿»∆ƒ«¬ƒ«∆∆
Ïk ÏL ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e»̃»¿¿ƒ∆»

‰M‰ הדברים ששני מובן ומזה «»»
פנימי), בקשר Úe„Èקשורים ,‰p‰c¿ƒ≈»«

‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ÌÈÚ ˙Ba¯wL∆»¿»ƒ¿»»«¬»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ גילוי היינו ƒ¿«»¿«¿»

המשכה  של בדרך לא בעולם אלוקות

אל  למטה האלוקות, מצד מלמעלה,

התעלות  של בדרך אלא והעולם, האדם

לאלוקות  והתקרבותם והאדם העולם

למעלה Ó‡¯מלמטה ‰Ê ÏÚÂ24 ¿«∆∆¡«
הושע ÏÂ‡בנבואת ÈzˆÙÁ „ÒÁ∆∆»«¿ƒ¿…

,Á·Ê המצוות במעשי רוצה שהקדושֿברוךֿהוא לכך הפנימי והטעם ∆«
הקרבנות  בעבודת מאשר יותר למטה, מלמעלה אלוקות הממשיכים ('חסד'),

הוא  hÓlÓ‰(זבח') ‰‡ÏÚ‰ BÈÚ (˙Ba¯˜) "Á·f"L ÈÙÏ¿ƒ∆∆«»¿»ƒ¿»«¬»»ƒ¿«»
‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â ,‰ÏÚÓÏהבריאה של והמטרה ÔÈÚaהעליונה ‡È‰ ¿«¿»¿«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה ‰"ÒÁ„"והגילוי ÔÈÚ e‰fL ,‡˜Âc ‰hÓÏ ««¿»»¿«»«¿»∆∆ƒ¿««∆∆
והשפעה  גילוי הארה, הוא ‰¯ˆÔBשעניינו BLiL Û‡L ,eÈ‰Â)¿«¿∆«∆∆¿»»

Ba¯˜c˙,העליון  ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚa Ìb ההתקרבות גם ובוודאי «¿ƒ¿«««¬»»¿»¿»
מכלֿמקום  לרצון, היא למעלה מלמטה בדרך Ê‰לאלוקות È¯‰ עניין ¬≈∆
ופעולתו eiBˆÈÁ˙הקרבנות ˜«̄ƒƒ

˙eiÓÈt Ï·‡ .„·Ïa ÔBˆ¯‰»»ƒ¿«¬»¿ƒƒ
,ÔBˆ¯‰ ויותר עמוק יותר רצון שהוא »»

‰"ıÙÁ"נעלה ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««≈∆
חפצתי", "חסד הכתוב ‰e‡כלשון

ÔÈÚ ‡e‰L ,„ÒÁ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««∆∆∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰מלמעלה‰hÓÏ ««¿»»¿«»

ÌÈÚ ˙Ba¯wL ÔÂÈÎÂ .(‡˜Âc«¿»¿≈»∆»¿»ƒ¿»»
‰‡ÏÚ‰,המשכה ˆ¯CÈולא «¬»»»ƒ

˙ÈˆÁÓÏ Ì˙eÎiL È‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ«»»¿«¬ƒ
‡e‰ BÈÚL Ï˜M‰ גילוי «∆∆∆ƒ¿»

וכן  ומצוות תורה ידי על האלוקות

הו  שעניינו יםֿסוף קריעת של א הגילוי

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ מלמעלה‰hÓÏ «¿»«»¿«»
?‡˜Âc«¿»

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
Œ¯ea„a ¯‡·n‰ ‰lÁz¿ƒ»«¿…»¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ אדמו"ר (של במאמר ««¿ƒ
בפסוק הפותח ÛÒkמהר"ש) Ì‡"ƒ∆∆

˙L ÌÈËtLÓ ˙L¯tÓ "‰ÂÏz«¿∆ƒ»»«ƒ¿»ƒ¿«
Ë"Î¯˙25BÊ ‰ML) תשכ"ט שנת ∆»»

זה מאמר נאמר L˙בה ‡È‰ƒ¿«
‰L˜nL ,(B˙¯ÈÓ‡Ï ‰‡n‰«≈»«¬ƒ»∆«¿∆

Ï"p‰ ‡ÈL˜ ÔÎz ÌL אודות »…∆À¿»««
השקל  מחצית בין והשייכות הקשר

עם  למטה מלמעלה המשכה שעניינה

מלמטה  העלאה שעניינם קרבנות

‡Á¯.למעלה  „vÓ שממשיך כפי ƒ««≈
¯eÈ˙Baומפרט, e¯Ó‡ ‰p‰c¿ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê26,אבות LÏL‰בפרקי ÏÚ«¿…»

ÏÚ ,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ»»≈«
ÏÚÂ ‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯Bz‰«»«»¬»¿«

Ì‰L ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb שלושת ¿ƒ¬»ƒ∆≈
הללו  ˜ÔÈeהדברים ‰LÏL,שונים ¿…»«ƒ

) ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚cבפסוק מדובר ÂÏz‰"שבה ÛÒk Ì‡"27( וכללות ƒ¿ƒ¬»ƒƒ∆∆«¿∆
המצוות  ‰ÔÈÓi,מעשה Â˜ ‡e‰הוא שעניינה החסד ‰ÎLÓ‰מידת ««»ƒ«¿»»

ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ‡e‰ ‰¯Bz .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ שהיא) התפארת מידת ƒ¿«¿»¿«»»«»∆¿»ƒ
הגבורה). ומידת החסד מידת של ‰Ba¯w˙,שילוב ÔÈÚ ‡e‰L ‰„B·ÚÂ«¬»∆ƒ¿««»¿»
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ט `yz ik

להבין, וצרי למעלה. מּלמּטה העלאה ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹהּׂשמאל,

העבֹודה  על העֹולם עמידת ענין יתאים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָאי

חפצּתי  "חסד ּׁשּכתּוב מה עם הּקרּבנֹות) ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ(ענין

הּמאמר  ּובהמׁש זבח". ׁשּכתּוב 28ולא מה מביא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפירֹותיהן 29ּבּגמרא  אֹוכל אדם ּדברים "ׁשּׁשה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

לעֹולםֿהּבא", לֹו קּימת והּקרן ְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעֹולםֿהּזה

ּתנן  אנן "והא ּופרי ּתפּלה", "עּיּון ּגם 30וחׁשיב ְְְְֲִִִִַַַָָָָ

ּפירֹותיהן  ואֹוכל אֹותם עֹוׂשה ׁשאדם ּדברים ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאּלּו

ּדברים. ׁשלׁשה רק ׁשם וחׁשיב כּו', ְְְִִֶַַָָָָָָֹּבעֹולםֿה ּזה"

רׁש"י  ּופרׁש ׁשיכי, ּבהני נּמי הני 31ּומתרץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

חסדים, ּגמילּות ּבכלל הּוא ּתפּלה" ְְְֲִִִִִֶַָָׁש"עּיּון

והר"ׁש32ּדכתיב  חסד, איׁש נפׁשֹו מֹוסיף 33ּגֹומל ְְְִִִִֵֶֶַָ

ּדכתיב  ּתפּלה, הינּו נפׁשי 34ׁש"ּנפׁש" את ואׁשּפ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

נעׂשית  הּתפּלה ׁשעלֿידי והינּו, ה', ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָלפני

ּגמילּותֿ ענין עלּֿדר ׁשּזהּו ּבנפׁשֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָההמׁשכה

מאדם  החסד  הׁשּפעת ּבחינת ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָחסדים

נכלל  הּתפּלה ענין ׁשהרי זה, על ּומקׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלחברֹו.

ּכמאמר  הּקרּבנֹות, ענין ׁשהּוא העבֹודה, ְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָּבקו

ז"ל  קר 35רּבֹותינּו ּכנגד והרי ּתפּלֹות ּתּקנּום, ּבנֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

למעלה  מּלמּטה העלאה הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָענין

היא  ׁשּתפּלה  לֹומר אפׁשר אי ואםּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ(ּכּנ"ל),

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא ּגמילּותֿחסדים, ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָּבכלל

למּטה. ְְְִַַָָמּלמעלה

ׁשאףֿעלֿ‡Cד) ּבּמאמר, ּכּמבאר הּוא, הענין «ְְֲִֶַַַַַָָָָֹ

ענין  ּכללּות ּכנגד היא ׁשּתפּלה ְְְְִִִִֶֶֶַָָּפי

קרּבנֹות  הּוא ּבזה הענין עּקר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהּקרּבנֹות,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּכנגד 36הּתמידים, ּתפּלֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַ

[והינּו, ּדיקא  "ּתמידין" ּתּקנּום, ְְְְְְִִִִִַַָּתמידין

ׁשּבענין  הּתמידּיּות על מֹורה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַׁש"ּתמידין"

"ׁשנים  היא הּתמידין הקרבת ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּקרּבנֹות,

תמיד" עֹולה הערּבים 37לּיֹום ּובין ּבּבקר ,38, ְִִֵֶַַַַָָָֹ
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עא.)28 ע' ואילך.)29שם סע"א קכז, מ"א.)30שבת פ"א הני.)31פאה ד"ה – ב שם, יז.)32שבת יא, פאה )33משלי

חסדים. וגמילות ד"ה – טו.)34שם א, רבנן )35שמואלֿא "אסמכינהו היא"; קרבן במקום ("תפלה אֿב כו, ברכות ראה

ב. כח, בזח"ג רע"מ וראה ב.)36אקרבנות"). שם, ג.)37ברכות כח, ד.)38פינחס שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ï‡ÓO‰ Â˜ ‡e‰,בוערת כאש ותשוקה צימאון שעניינה הגבורה מידת ««¿…

באש, עלו הקרבנות lÓולכן ‰‡ÏÚ‰.‰ÏÚÓÏ ‰hÓ «¬»»ƒ¿«»¿«¬»
‰„B·Ú‰ ÏÚ ÌÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚ ÔÈÚ ÌÈ‡˙È CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ«»»«»¬»
"Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ „ÒÁ" ·e˙kM ‰Ó ÌÚ (˙Ba¯w‰ ÔÈÚ)ƒ¿««»¿»ƒ«∆»∆∆»«¿ƒ¿…∆«

והתכלית  הכוונה שעיקר מובן שמזה

החסד  דוקא הוא העולם בבריאת

על  שאלה זו והרי חסדים) (גמילות

העלאה  של לכאורה תמוה חיבור

שונים? עניינים שני שהם והמשכה

¯Ó‡n‰ CLÓ‰·e28 הנזכר ¿∆¿≈««¬»
‡È·Ó מהר"ש Ó‰אדמו"ר ≈ƒ«

‡¯Óba ·e˙kL29‰ML" ∆»«¿»»ƒ»
Ô‰È˙B¯Èt ÏÎB‡ Ì„‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ»»≈≈≈∆
BÏ ˙Ói˜ Ô¯w‰Â ‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆¿«∆∆«∆∆

·ÈLÁÂ ,"‡a‰ŒÌÏBÚÏ ושם »»«»¿»ƒ
(נמנה "‰lÙz ÔeiÚ" Ìb וזה «ƒ¿ƒ»

הכנסת  הן: "ואלו הגמרא: לשון

תפלה, ועיון חולים, וביקור אורחים,

בניו  והמגדל המדרש, בית והשכמת

לכף  חברו את והדן תורה, לתלמוד

שואלת CÈ¯Ùeזכות"), כך ועל »ƒ
Ôzהגמרא  Ô‡ ‡‰Â"30 והרי ¿»¬«¿«

פאה) במסכת (במשנה שנינו אנחנו

‰NBÚ Ì„‡L ÌÈ¯·c el‡≈¿»ƒ∆»»∆
Ô‰È˙B¯Èt ÏÎB‡Â Ì˙B‡»¿≈≈≈∆
·ÈLÁÂ ,'eÎ "‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆¿»ƒ

LÏL‰במשנהÌLומונה ˜¯ »«¿…»
ÌÈ¯·c וגמילות ואם, אב (כיבוד ¿»ƒ

שלום). והבאת ‰Èחסדים ,ı¯˙Óe¿»≈»≈
,ÈÎÈL È‰a Èn ששת) אלה «ƒ¿»≈«¿ƒ

הם  גם בגמרא) האמורים הדברים

הדברים  (שלושת באלה שייכים

פירוט  למעשה והם במשנה) האמורים

במשנה  האמורים הדברים ≈≈L¯Ùeשל
È"L¯31‡e‰ "‰lÙz ÔeiÚ"L «ƒ∆ƒ¿ƒ»

ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏÏÎa ונחשב ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ
חסדים, מגמילות È˙Îc32·פרט ƒ¿ƒ

„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb והרי ≈«¿ƒ∆∆
נפשו', 'גומל L"¯‰Â33המתפלל ¿»

שמעיה  רבי ÛÈÒBÓƒהמפרש
,‰lÙz eÈ‰ "LÙp"L∆∆∆«¿¿ƒ»

·È˙Îc34 על שמואל אם חנה בדברי ƒ¿ƒ

במשכן È„ÈŒÏÚLתפילתה ,eÈ‰Â ,'‰ ÈÙÏ ÈLÙ ˙‡ CtL‡Â»∆¿…∆«¿ƒƒ¿≈¿«¿∆«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ ‰lÙz‰מלמעלהBLÙa,המתפלל האדם של «¿ƒ»«¬≈««¿»»¿«¿

e‰fL למטה מלמעלה הנמשך ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓbהאור ÔÈÚ C¯cŒÏÚ ∆∆«∆∆ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ì„‡Ó „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ ˙ÈÁa ‡e‰L השפעה שהיא ∆¿ƒ««¿»««∆∆≈»»«¬≈

המקבל. אל מהנותן ונתינה

,‰Ê ÏÚ ‰L˜Óe לעיל המבואר על «¿∆«∆
גמילות  לעניין דומה התפילה שעניין

כן  הדבר אין שלכאורה ≈¬∆È¯‰Lחסדים
‰lÙz‰ ÔÈÚ החסד לקו שייך אינו ƒ¿««¿ƒ»

אלא  הימין קו Â˜aשהוא ÏÏÎƒ¿»¿«
,‰„B·Ú‰ השמאל קו שהוא »¬»

¯Ó‡Ók ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««»¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯35 בגמרא˙BlÙz «≈¿ƒ

È¯‰Â ,Ìewz ˙Ba¯˜ „‚k¿∆∆»¿»ƒ¿«¬≈
‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ המשכה לא ƒ¿««»¿»

אלא  החסד, עניין למטה, מלמעלה

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
Ï"pk) באריכות לעיל ),כמבואר ««

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆¿»«
Œ˙eÏÈÓb ÏÏÎa ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ∆ƒ¿«««¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אחר קו שהוא ƒ¿«¿»¿«»
והפוך?

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»«¿…»
¯Ó‡na,הנזכרÈtŒÏÚŒÛ‡L ««¬»∆««ƒ

˙eÏÏk „‚k ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒ¿∆∆¿»
,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ כללי ובאופן ƒ¿««»¿»

מכל  הקרבנות, כל כנגד נתקנה התפילה

‰e‡מקום ‰Êa ÔÈÚ‰ ¯wÚ È¯‰¬≈ƒ≈»ƒ¿»»∆
¯Ó‡Ók ,ÌÈ„ÈÓz‰ ˙Ba¯»̃¿¿«¿ƒƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯36 לעיל הנזכר «≈
,Ìewz ÔÈ„ÈÓz „‚k ˙BlÙz¿ƒ¿∆∆¿ƒƒƒ¿

‡˜Èc "ÔÈ„ÈÓz" דייקו וחכמינו ¿ƒƒ«¿»
כנגד  הן שהתפילות ואמרו בלשונם

ÔÈ„ÈÓz"L"ה"תמידין" ,eÈ‰Â]¿«¿∆¿ƒƒ
˙ei„ÈÓz‰ ÏÚ ‰¯BÓ הקביעות ∆««¿ƒƒ

‰Ba¯w˙,התמידית ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««»¿»
‡È‰ ÔÈ„ÈÓz‰ ˙·¯˜‰ È¯‰L∆¬≈«¿»««¿ƒƒƒ

בתורה ÌBiÏכמפורש ÌÈL" שני ¿«ƒ«
ויום יום בכל הבאים ÏBÚ‰כבשים »

עולה אחד ,ÈÓ˙37„"כקרבן כבש »ƒ
e ¯˜aaשני ‰ÌÈa¯Úכבש ÔÈ·38, «…∆≈»«¿«ƒ
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h"kyz'dי ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

והּלילה, הּיֹום מׁש ּכל על ּפֹועלת זֹו ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָוהקרבה

עברֹות  על מכּפר היה ׁשחר ׁשל ׁשּתמיד ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

יֹום  ׁשל על הערּבים ּבין ׁשל ותמיד 39הּלילה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ז"ל  חכמינּו מּמאמר ּגם ראית 40(ּולהעיר אם ְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

ּתהרהר  אל ּבּלילה, עברה ׁשעבר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתלמידֿחכם

ׁשּכנגדם  ּתׁשּובה)], עׂשה וּדאי כּו' ּבּיֹום ְְְֲֶֶַַַַָָָָָאחריו

(מהּֿׁשאיןֿ ּומנחה ׁשחרית ּתפילת חּיּוב ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻהקּבע

קבע  לּה ׁשאין ערבית ּתפילת ּבענין 41ּכן והּנה, .( ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ז"ל  חכמינּו אמרּו ׁשעלֿידם 42ה"ּתמידין" ְְֲִִֵֶַַָָָָ

"ׁשּירעּו מפרנסּתי", "רעיתי, יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָנקראים

ּדכתיב  הּוא הדא יֹום, ּבכל ּתמידין ּבׁשני 37אֹותי ְְְְִִִִִִֵָָָ

והינּו, וגֹו', בּבקר" ּתעׂשה אחד הּכבׂש ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּדכׁשם  ּפרנסה, ׁשל ענין הם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשה"ּתמידין"

הּמזֹון  ׁשעלֿידי הּוא ענינּה ּבגׁשמּיּות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּפרנסה

איזה  יאכל לא ׁשאם ּבּגּוף, הּנפׁש חּבּור ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹנעׂשה

עד  יחלׁש, לּפרד זמן ּתּוכל הּימים ׁשּברבֹות ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּפרנסה  ענין ּגם הּוא ּכן הּגּוף, מן ְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּנפׁש

ׁשעלֿידיֿזה  ה"ּתמידין", ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָלמעלה

ׁשּבּׁשמים  לאביהם מפרנסין ּד"ׁשמים"43יׂשראל , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבחינת  הּוא ו"אביהם" זעירֿאנּפין, ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַהּוא

מפרנסין  ה"ּתמידין" ועלֿידי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָחכמהּֿובינה,

ּב'זעירֿ ׁשּנמׁש ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל

יֹותר, נעלית מּבחינה ּוב'חכמהּֿובינה' ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאנּפין'

נאמר  ועלֿידי44ֿׁשעליה ּגֹו'. ה ּוא" אדם לא "ּכי ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּוא  זה ׁשענין ּבעֹולם, אֹורֿאיןֿסֹוף נמׁש ְְִִֵֶֶֶָָָָזה

רּבֹותינּו ּכמאמר והּגּוף, הּנפׁש חּבּור ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַֻּבדגמת

הּקּב"ה 45ז"ל  ּכ הּגּוף, את ממּלאה הּנׁשמה ְְְֶַַַַַָָָָָָמה

ׁשחּבּור  ׁשּכׁשם לֹומר, ויׁש העֹולם. את ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָממּלא
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(ו).)39 ט פ"א, שהש"ר כא. פכ"א, א.)40במדב"ר יט, ב.)41ברכות כז, (במשנה). א כו, וראה )42שם שם. שהש"ר

תתקפג. רמז שה"ש ב.)43יל"ש ז, זח"ג כט.)44ראה טו, א.)45שמואלֿא קג, תהלים מדרש ח. פ"ד, ויק"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰·¯˜‰Â,הצהרים ואחר בבוקר הקבועים, הזמנים ויש ÏÚBt˙בשני ¿«¿»»∆∆

השפעה  ÏÈl‰Â‰,לה ÌBi‰ CLÓ Ïk ÏÚ הזמנים בכל תמיד היינו «»∆∆«¿««¿»
e‰fL רק (ולא כולו הזמן משך כל על משפיעים התמיד שקרבנות זה עניין ∆∆

לכך הפנימי הטעם בפועל) אותם שמקריבים ÁL¯בשעה ÏL „ÈÓzL∆»ƒ∆««
הבוקר  ÏÚשל ¯tÎÓ ‰È‰»»¿«≈«

ÏL „ÈÓ˙Â ,‰ÏÈl‰ ˙B¯·Ú¬≈««¿»¿»ƒ∆
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈaמכפר ÏÚהיה ≈»«¿«ƒ«

ÌBÈעבירות ÏL39Ìb ¯ÈÚ‰Ïe) ∆¿»ƒ«
Ï"Ê eÈÓÎÁ ¯Ó‡nÓ40Ì‡ ƒ«¬«¬»≈ƒ

¯·ÚL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙È‡»̄ƒ»«¿ƒ»»∆»«
¯‰¯‰z Ï‡ ,‰ÏÈla ‰¯·Ú¬≈»««¿»«¿«¿≈

'eÎ ÌBia ÂÈ¯Á‡ לא מחשבות «¬»«
כי  שחטאÈ‡cÂרצויות NÚ‰לאחר ««»»

Ì„‚kL ,[(‰·eLz שני כנגד ¿»∆¿∆¿»
התמיד eiÁ·קרבנות Úa˜‰À¿«ƒ
˙È¯ÁL ˙ÏÈÙz תמיד כנגד בבוקר ¿ƒ««¬ƒ

שחר  כנגד ÁÓe‰של הצהרים אחר ƒ¿»
הערבים בין של ≈∆»(ŒÔÈ‡MŒ‰Óתמיד

dÏ ÔÈ‡L ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙz Ôk≈¿ƒ««¿ƒ∆≈»
Ú·˜41 קרבן כנגד נתקנה שלא כיוון ∆«

מוגדרת  היא אלא קבוע זמן לו שיש

כ"רשות").

הפנימי  העניין את ומבאר וממשיך

זה  פי (ועל התמיד לקרבנות המיוחד

עניין  דבר של לאמיתו כיצד יובן

מלמטה  העלאה רק לא הוא הקרבנות

מלמעלה  המשכה גם אלא למעלה

למטה).

"ÔÈ„ÈÓz"‰ ÔÈÚa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒƒ
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡42 במדרש »¿¬»≈

שהקדושֿברוךֿהוא  השירים לשיר רבה

'רעייתי' ישראל לבני »∆ŒÏÚLקורא
Ì„Èהתמיד קרבנות ידי ÌÈ‡¯˜על »»ƒ¿»ƒ

,"ÈzÒ¯ÙÓ ,È˙ÈÚ¯" Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿«¿ƒ
בתֿזוג, 'רעייה', נקראים ישראל בני

והביטוי  הקדושֿברוךֿהוא של

רועה  מלשון גם מתפרש "רעייתי"

בני  כלומר, לעדרו, מזון המספק

שמספקים  אלה כביכול, הם, ישראל

עלֿידיֿכך פרנסה, ÈLaיפרנסו"eÚ¯iLלקדושֿברוךֿהוא È˙B‡ ∆ƒ¿ƒƒ¿≈
·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ÈÓz37 שכתוב ‰N·kזהו ˙‡ ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ∆«∆∆

ÏL ÔÈÚ Ì‰ "ÔÈ„ÈÓz"‰L ,eÈ‰Â ,'B‚Â "¯˜a· ‰NÚz „Á‡∆»«¬∆«…∆¿¿«¿∆«¿ƒƒ≈ƒ¿»∆
‰Ò¯t כביכול,ש הקדושֿברוךֿהוא, eiÓL‚a˙ל ‰Ò¯tL ÌLÎc «¿»»ƒ¿≈∆«¿»»¿«¿ƒ

Ì‡L ,Ûeba LÙp‰ ¯eaÁ ‰NÚ ÔBÊn‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ dÈÚƒ¿»»∆«¿≈«»«¬∆ƒ«∆∆«∆ƒ
ÏÎ‡È ‡ÏהאדםÌÈÓi‰ ˙B·¯aL „Ú ,LÏÁÈ ÔÓÊ ‰ÊÈ‡ לא אם ……«≈∆¿«≈»≈«∆ƒ¿«»ƒ

רבים  ימים ‰Ûebיאכל ÔÓ LÙp‰ „¯tÏ ÏÎez,לגמריÌb ‡e‰ Ôk «ƒ»≈«∆∆ƒ«≈«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,"ÔÈ„ÈÓz"‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓÏ ‰Ò¯t‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»¿«¿»∆«¿≈«¿ƒƒ∆«¿≈∆
Ì‰È·‡Ï ÔÈÒ¯ÙÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆

ÌÈÓMaL43 גילוי תוספת ופועלים ∆«»«ƒ
שנרמז  וכפי אלוקי, אור של והארה

היא  שהפרנסה ז"ל חכמינו בלשון

שבשמים" ÌÈÓL"c¿»«ƒ"ל"אביהם
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

(חסד, הספירות שבעשר העליונות

אנפין', 'זעיר הנקראות וכו'), גבורה

במידות  המאיר האור כי קטנות, פנים

המאיר  האור לגבי ומצומצם מועט הוא

ÈÁa˙במוחין, ‡e‰ "Ì‰È·‡"Â«¬ƒ∆¿ƒ«
שהם È·eŒ‰ÓÎÁ‰,המוחין  »¿»ƒ»

המידות  של (ה'אבא') והמקור השורש

È„ÈŒÏÚÂקרבנות"ÔÈ„ÈÓz"‰ ¿«¿≈«¿ƒƒ
Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ ÔÈÒ¯ÙÓ¿«¿¿ƒƒ¿»≈«¬ƒ∆

,ÌÈÓMaL,באלוקות אור ומוסיפים ∆«»«ƒ
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a'כביכול, CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ

‰ÈÁaÓ '‰È·eŒ‰ÓÎÁ'·e¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ההמשכה מאשר «¬≈≈

קרבנות  לולי כלל, בדרך בהם הנמשכת

ההמשכה ÈÏÚL‰התמיד, על ∆»∆»
הזו  Ó‡44‡Ï¯הנעלית Èk" ∆¡«ƒ…

.'Bb "‡e‰ Ì„‡ מבחינת למעלה »»
את  הכוללת דרגה (שהיא העליון אדם

אדם, לקומת שנמשלו הספירות

החסד  שמידת אליהו' ב'פתח כמבואר

מידת  ימין, יד בחינת היא נמשלה

וכו') שמאל יד בחינת »¿ŒÏÚÂהגבורה
‰ÊŒÈ„È האור תוספת עלֿידי ¿≈∆

במידות הנמש  עצמן, בספירות כת

כך CLÓובמוחין, ‡Œ¯Bאחר ƒ¿»
‰Ê ÔÈÚL ,ÌÏBÚa ÛBÒŒÔÈ‡≈»»∆ƒ¿»∆
בעולם  אלוקות בגילוי הוספה של

LÙp‰ ¯eaÁ ˙Ó‚„a ‡e‰¿À¿«ƒ«∆∆
Ûeb‰Â,מזון אכילת ידי על שנפעל ¿«

לעיל, Ï"Êכמבואר eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók45 הארת את שהמשילו במדרש ¿«¬««≈
ואמרו בגוף, הנשמה והשפעת להארת בעולם האלוקות »Ó‰והשפעת

Ûeb‰ ˙‡ ‰‡lÓÓ ‰ÓLp‰,חיות לו ונותנת בו Ckומתלבשת «¿»»¿«¿»∆«»
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰.אותו ומחייה «»»¿«≈∆»»
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יי `yz ik

לעׂשֹות" ה"מפליא ּבכח הּוא והּגּוף ְְְֲִֶֶַַַַַַֹהּנפׁש

חּבּור 46ּדוקא  ּבעֹולם, אלקּות המׁשכת ּגם ּכ , ְְֱִַַַַָָָָָֹ

אדם  לא "ּכי מּבחינת היא ּגׁשמּיּות, עם ְְִִִִִִִַַָָָֹרּוחנּיּות

ּבזה  והענין ּדוקא. ׁשה"ּתמידין"47הּוא" , ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

ענינם  הּקרּבנֹות ׁשּכל הּקרּבנֹות, מּכל ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָחלּוקים

עד  עֹולה ּדקּורּבנא ׁש"רזא וכּנ"ל העלאה, ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָהּוא

ּבׁשביל  היא ׁשההעלאה אּלא דאיןֿסֹוף", ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָרזא

ּבענין  היא הּכּונה ׁשּתכלית לפי ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָההמׁשכה,

ולא  חפצּתי "חסד ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹההמׁשכה

ׁשּבּקרּבנֹות  ההמׁשכה ענין אבל (ּכּנ"ל), ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָזבח"

עלֿידי  (ּבעֹולה ּונסכים מנחה עלֿידי ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָנעׂשה

נסכים) עלֿידי ּובזבח עלֿידי 48מנחה, ולא , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

מהּֿׁשאיןּֿכן  עצמם, ("זבח") ְְֵֵֶֶַַַַָָָהּקרּבנֹות

עלֿידי  ההמׁשכה ענין נעׂשה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּב"תמידין"

ׁשּזהּו עצמם, (קרּבנֹות) ׁשעלֿידי ה"ּתמידין" ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

"רעיתי  הּפרנסה, ענין נעׂשה ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָה"ּתמידין"

למּטה  האֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָמפרנסּתי",

קו  על היא העֹולם ׁשעמידת וזהּו ְְֲִִֶֶַַַַָָָּדוקא.

חפצּתי  ׁש"חסד אף הּקרּבנֹות, ענין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָהעבֹודה,

עלֿידי  ּבעּקר היא העֹולם עמידת ּכי זבח", ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹולא

המׁשכת  נעׂשה ׁשעלֿידם ה"ּתמידין", ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָהקרבת

ּכּנ"ל. ּדוקא, למּטה ְְַַַַָָָהאֹור

e‰ÊÂ"ּתמידין" ּתּקנּום", ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות ¿∆ְְְְְִִִִִִֶֶ

רק  לא הּוא הּתפּלה ׁשענין לפי ְְְְִִִֶַַַַָָֹּדיקא,

ההמׁשכה, ּבׁשביל היא ההעלאה ׁשּתכלית ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבאפן

עצמּה ׁשּבּתפּלה ּבאפן אּלא סתם, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹּכמֹו

ּב"תמידין". ּכמֹו למּטה, ההמׁשכה ענין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָיׁשנֹו

ּבקריאתֿ מסירתֿנפׁש ׁשּלאחרי ּבזה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהענין
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ס"א.)46 ס"ו או"ח קמד.)47רמ"א ע' תרס"ה סה"מ גם ואילך.)48ראה סע"א מ, שלח לקו"ת סע"ב. יד, ברכות ראה

ובכ"מ. ואילך. א מב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÎa ‡e‰ Ûeb‰Â LÙp‰ ¯eaÁL ÌLkL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿≈∆ƒ«∆∆¿«¿…«

‡˜Âc "˙BNÚÏ ‡ÈÏÙÓ"‰46, רחוקים דברים שני הם מהותם מצד כי ««¿ƒ«¬«¿»
והנשמה  הגוף בין והחיבור והשוואה. יחס כל ללא מזה, זה מאד ושונים מאד

גם  לחולל וביכולתו לעשות" ה"מפליא הקדושֿברוךֿהוא של בכוחו רק הוא

כזה, ‰ÎLÓ˙פלא Ìb Ck»««¿»«
˙eiÁe¯ ¯eaÁ ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»ƒ»ƒ

,˙eiÓLb ÌÚ דברים שני שהם ƒ«¿ƒ
באיןֿ מזה זה ורחוקים לחלוטין שונים

Ï‡ערוך Èk" ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ…
‡˜Âc "‡e‰ Ì„‡ מבחינת למעלה »»«¿»

על  והתגלות המשכה שהיא "אדם"

הרגיל. דרך

המיוחד  העניין את עוד ומבאר ומוסיף

שאר  כל לעומת התמיד קרבנות של

קרבן  ידי על דווקא שבגללו הקרבנות

שבני  ה"פרנסה" עניין נפעל התמיד

הקדושֿברוךֿ את "מפרנסים" ישראל

כביכול. הוא,

‰Êa ÔÈÚ‰Â47"ÔÈ„ÈÓz"‰L , ¿»ƒ¿»»∆∆«¿ƒƒ
ÁÌÈ˜eÏושונים,˙Ba¯w‰ ÏkÓ ¬ƒƒ»«»¿»

‡e‰ ÌÈÚ ˙Ba¯w‰ ÏkL∆»«»¿»ƒ¿»»
‰‡ÏÚ‰,למעלה Ï"pÎÂמלמטה «¬»»¿««

‡a¯e˜c ‡Ê¯"L הקרבן סוד ∆»»¿¿»»
‰ÏBÚלמעלה ¯Ê‡מלמטה „Ú ∆«»»

‡l‡ ,"ÛBÒŒÔÈ‡„ „ÂÒ¿≈∆»
‰‡ÏÚ‰‰Lהקרבנות כל ‰È‡של ∆««¬»»ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ÏÈ·La אחרי שבאה ƒ¿ƒ««¿»»
וחסידות  בקבלה כמבואר ההעלאה,

(התעוררות  דלתתא' ש'אתערותא

מצד  מלמטה, לאלוקות והתקרבות

'אתערותא  וממשיכה מעוררת האדם)

והמשכה  (התעוררות דלעילא'

ומטרת  האלוקות) מצד מלמעלה,

שבאה  ההמשכה היא ההעלאה

‰ek‰בעקבותיה  ˙ÈÏÎzL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ««»»
הבריאה של והמטרה È‰ƒ‡האלוקית

e‰fL ,‡˜Âc ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««¿»»«¿»∆∆
"Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ „ÒÁ" ÔÈÚƒ¿«∆∆»«¿ƒ¿…∆«

Ï"pk) שפנימיות לעיל כמבואר ««
למטה  מלמעלה והשפעה גילוי היינו ה'חסד', בעניין דווקא היא ),הרצון

˙Ba¯waL ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ Ï·‡ עצמם הקרבנות עלֿידי נעשה לא ¬»ƒ¿«««¿»»∆«»¿»
אלא  העלאה הוא עניינם ÌÈÎÒeשעיקר ‰ÁÓ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈ƒ¿»¿»ƒ

Á·Ê·e ,‰ÁÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÏBÚa) שלמים ÌÈÎÒ)קרבן È„ÈŒÏÚ48, ¿»«¿≈ƒ¿»¿∆««¿≈¿»ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÓˆÚ ("Á·Ê") ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ¿…«¿≈«»¿»∆««¿»«∆≈≈

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‰NÚ "ÔÈ„ÈÓ˙"a האור ותוספת למטה מלמעלה ƒ¿ƒƒ«¬»ƒ¿«««¿»»
בעולם גם ועלֿידיֿזה העליונות ‰"ÔÈ„ÈÓz"בספירות È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒƒ

e‰fL ,ÌÓˆÚ (˙Ba¯˜)»¿»«¿»∆∆
"ÔÈ„ÈÓz"‰ È„ÈŒÏÚL דווקא ∆«¿≈«¿ƒƒ
‰Ò¯t‰ ÔÈÚ ‰NÚֿהקדוש של «¬»ƒ¿«««¿»»

כביכול, È˙ÈÚ¯"«¿»ƒברוךֿהוא
ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÈzÒ¯ÙÓ¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰מלמעלה‰hÓÏ «¿»«»¿«»
‡˜Âc.באריכות לעיל כמבואר «¿»

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚL e‰ÊÂ¿∆∆¬ƒ«»»ƒ
ÔÈÚ ,‰„B·Ú‰ Â˜ ÏÚ««»¬»ƒ¿«

‡ ,˙Ba¯w‰„ÒÁ"L Û «»¿»«∆∆∆
,"Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ סתירה זו אין »«¿ƒ¿…∆«

גמילות  ידי על העולם עמידת לעניין

‰È‡חסדים ÌÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚ Èkƒ¬ƒ«»»ƒ
˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈«¿»«
‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL ,"ÔÈ„ÈÓz"‰«¿ƒƒ∆«»»«¬»
,‡˜Âc ‰hÓÏ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿«»«¿»

Ï"pk הכוונה שעיקר לעיל כמבואר ««
ההמשכה. בעניין דווקא היא העליונה

e‰ÊÂ הגמרא בדברי הפנימי הפירוש ¿∆
"ÔÈ„ÈÓz „‚k ˙BlÙz¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ

,‡˜Èc "ÔÈ„ÈÓz" ,"Ìewzƒ¿¿ƒƒ«¿»
תמידין" "כנגד ואמרו דייקו ז"ל חכמינו

בכלל, קרבנות" "כנגד ולא ÈÙÏ¿ƒבפרט
ÔÈÚL של וההמשכה ההעלאה ∆ƒ¿«

ÔÙ‡a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰lÙz‰ כזה «¿ƒ»…«¿…∆
אלא  העלאה הוא ÈÏÎzL∆«¿ƒ˙שעיקרה

של והמטרה ‰È‡הכוונה ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ
BÓk ,‰ÎLÓ‰‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ««¿»»¿

,Ì˙Ò ˙Ba¯˜a,לעיל כמבואר ¿»¿»¿»
dÓˆÚ ‰lÙzaL ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆«¿ƒ»«¿»
,‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«««¿»»¿«»

"ÔÈ„ÈÓ˙"a BÓk ההמשכה שעניין ¿«¿ƒƒ
הנסכים  בגלל רק איננו שבהם

אלא  הקרבנות, בשאר כמו והמנחות,

עצמם. מצד

שבתפילה. ההמשכה עניין את יותר ומפרט וממשיך

LÙŒ˙¯ÈÒÓ È¯Á‡lL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â כדי עד לאלקות מוחלט ביטול ¿»ƒ¿»»∆∆¿«¬≈¿ƒ«∆∆
העבודה  שזוהי הוא ברוך הקדוש למען נפשו את למסור מוכן להיות החלטה
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h"kyz'dיב ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ההעלאה  ענין ׁשהּוא ענין 49ׁשמע עּקר יׁשנֹו , ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

אּתה  ּבר ּו ּדצלֹותא, ּברכאן ח"י ׁשהיא ְְְִִִִֶַַַָָָָָָהּתפּלה

למּטה  אלקּות המׁשכת ענין ׁשּזהּו כּו', ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָֹהוי'

הּתפּלה  למצות ועד העֹולם", מל" ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּבבחינת

צרכיו  ּבּקׁשת ׁשענינּה חֹולים 50ּכפׁשּוטּה רֹופא , ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

למּטה  האֹור ׁשּימש הינּו, כּו', הּׁשנים ְְְְִֵֶַַַַָָָָֻּומבר

החֹולה, ׁשּיתרּפא ׁשהם, מּכמֹות הּנבראים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלׁשּנֹות

ויצמיחּה ויֹולידּה לארץ מּׁשמים הּגׁשם .51וירד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכמֹו ּגמילּותֿחסדים, ּבכלל היא ׁשּתפּלה ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָוזהּו

ׁשעלֿידּה לפי חסד", איׁש נפׁשֹו "ּגֹומל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכתּוב

ּכמֹו ּדוקא, למּטה האֹור המׁשכת ְְְְֲֵַַַַַָָָָנעׂשית

ְֲִִִָּבגמילּותֿחסדים.

LÈÂ היא ׁשּתפּלה זה ּׁשענין מה ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

ּׁשּכתּוב  מּמה נלמד ּגמילּותֿחסדים, ְְְֲִִִִִֶַַַָָּבכלל

ּדהּנה, ּדיקא. "נפׁשֹו" חסד", איׁש נפׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ"ּגֹומל

מּכל  ּתחּתֹונה הּיֹותר מדרגה היא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ"נפׁש"

וכדאיתא  חּיהֿיחידה, נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּבחינֹות

האריז"ל  הּכתּוב 52ּבכתבי ּכי 53ּבפרּוׁש נפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ואף  החֹוטאת. היא  ה"נפׁש" ׁשּדוקא מעל, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹתמעל

ּבּזהר  הּפסּוק 54ׁשאיתא תחטא,55על ּכי נפׁש ֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עליּה ּתוהין וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָׁש"אֹוריתא

ּבבחינת  ׁשאפילּו הינּו, תחטא", ּכי נפׁש ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָואמרי

ׁשל  ענין ׁשּיהיה אפׁשר אי ּתמיהה יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ"נפׁש"

ׁשּבּדבר,56חטא  הּתמיהה לאחרי מּכלֿמקֹום , ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּדוקא  "נפׁש" ּבבחינת החטא ענין וזהּו57ׁשּי . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ועלֿ נפׁשֹותיכם", על "לכּפר ּׁשּכתּוב מה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָּגם

ׁשאדמֹו"ר  הּתׁשּובה' ּב'אּגרת מצינּו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָּדרֿזה

ּדיקא, "נפׁש" הּלׁשֹון ּפעמים ּכּמה ּכֹותב ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזקן
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ובכ"מ.)49 שם. ה"אֿב.)50לקו"ת פ"א תפלה הל' א.)51רמב"ם קנה, קו"א בנצו"א )52תניא הובא הגלגולים ספר ראה

א. טז, זח"ג גם וראה ב. כד, טו.)53לזח"ג ה, ב.)54ויקרא יג, שם וראה א. טז, ב.)55ח"ג ד, ד"ה )56ויקרא גם ראה

ואילך). רפו ע' שבט סה"מ (תו"מ פ"ב תשי"ג לגני קו.)57באתי ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי משפטים. ר"פ רמ"ז גם ראה

ועוד. נד. ע' תרנ"ה נ. ע' ח"א תרל"ג סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰L‡הפנימית  ÚÓLŒ˙‡È¯˜a מוסר מצידו שהאדם נפש המסירות ענין ƒ¿ƒ«¿«∆

לאלקות  מהותו כל ‰‰ÏÚ‡‰את ÔÈÚ49 לאל והתקרבות קות התעלות ƒ¿«««¬»»
מכן  לאחר הנה למטה, È"Áמלמעלה ‡È‰L ‰lÙz‰ ÔÈÚ ¯wÚ BLÈ∆¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ«

,‡˙BÏˆc Ô‡Î¯a הבאה העמידה תפילת התפילה, ברכות עשרה שמונה ƒ¿»»ƒ¿»
הוא  הברכות ונוסח שמע, קריאת לאחר

e‰fL ,'eÎ 'ÈÂ‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¬»»∆∆
˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ'ברוך' כי ƒ¿««¿»«¡…

המשנה  לשון (כמו המשכה לשון הוא

מכופף  שפירושו הגפן' את 'המבריך

העץ) "CÏÓאת ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ«∆∆
,"ÌÏBÚ‰ שהאלוקות היינו »»

לעולם  למטה, ויורדת נמשכת שלמעלה

dËeLÙk ‰lÙz‰ ˙ÂˆÓÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿»
ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa dÈÚL50, היינו ∆ƒ¿»»«»«¿»»

בא  שהכל בכך להכיר האדם חובת

עליו  מסויים צורך לו יש ואם ה' מאת

להתפלל  הקדושֿברוךֿהוא, אל לפנות

להיות ממנו ולבקש ≈¯ÙB‡אליו
ÌÈM‰ C¯·Óe ÌÈÏBÁ בפרנסה ƒ¿»≈«»ƒ

¯B‡‰ C˘ÓiL ,eÈ‰ ,'eÎ«¿∆À¿«»
BpLÏ˙לעולםhÓÏ‰האלוקי ¿«»¿«

Ì‰L ˙BÓkÓ ÌÈ‡¯·p‰ לפני «ƒ¿»ƒƒ¿∆≈
האור, עליהם ≈»¿t¯˙iL∆ƒ‡שנמשך

ÌÈÓMÓ ÌLb‰ „¯ÈÂ ,‰ÏBÁ‰«∆¿≈≈«∆∆ƒ»«ƒ
dÁÈÓˆÈÂ d„ÈÏBÈÂ ı¯‡Ï51 »»∆¿ƒ»¿«¿ƒ»

ו'להצמיח'. 'להוליד' לאדמה ולגרום

ÏÏÎa ‡È‰ ‰lÙzL e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ»ƒƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒ¿∆»
,"„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb"≈«¿ƒ∆∆
איך  לעיל שנשאלה השאלה ומתורצת

קו  קרבנות, כנגד שהיא תפילה

חסדים  גמילות עם קשורה השמאל,

הימין בקו d„ÈŒÏÚLשהיא ÈÙÏ¿ƒ∆«»»
התפילה  ≈¬»ÈNÚ˙באמצעות

,‡˜Âc ‰hÓÏ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿«»«¿»
.ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚a BÓk¿ƒ¿ƒ¬»ƒ

‰Ó ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»≈«
ÏÏÎa ‡È‰ ‰lÙzL ‰Ê ÔÈÚM∆ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒƒ¿«
‰nÓ „ÓÏ ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒƒ¿«ƒ«

,"„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb" ·e˙kM על רש"י מפירוש לעיל כמובא ∆»≈«¿ƒ∆∆

Èc˜‡הגמרא, "BLÙ" העובד משמעות את לבאר מדייק ויש שהכתוב ה «¿«¿»
"נפשו". כאן BzÁz‰ואומר ¯˙Bi‰ ‰‚¯„Ó ‡È‰ "LÙ" ,‰p‰c¿ƒ≈∆∆ƒ«¿≈»«≈«¿»

‰„ÈÁÈŒ‰iÁ ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙BÈÁa‰ ÏkÓ השמות חמשת שהם ƒ»«¿ƒ∆∆«¿»»«»¿ƒ»
הנמוכה  הדרגה הוא ש"נפש" (כך למעלה מלמטה סדרם לפי הנשמה של

הדרגה  היא ו"יחידה" בנשמה ביותר

בנשמה), ביותר «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡הגבוהה
שמובא ‰‡¯Ï"ÊÈוכפי È·˙Îa52 ¿ƒ¿≈»¬ƒ«

·e˙k‰ Le¯Ùa53 לגבי בתורה ¿≈«»
אשם ˙ÏÚÓקרבן Èk LÙ"∆∆ƒƒ¿…

‡È‰ "LÙ"‰ ‡˜ÂcL ,"ÏÚÓ««∆«¿»«∆∆ƒ
˙‡ËBÁ‰,הנשמה חלקי שאר ואילו «≈

חטא. בהם יתכן לא מ"נפש" הנעלים

‡˙È‡L Û‡Âמובא¯‰fa54ÏÚ ¿«∆ƒ»«…««
˜eÒt‰55,‡ËÁ˙ Èk LÙ «»∆∆ƒ∆¡»

ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡"L∆«¿»¿¿»¿ƒ
LÙ È¯Ó‡Â dÈÏÚ ÔÈ‰Âz ‡e‰¿»ƒ»≈¿»¿≈∆∆

,"‡ËÁ˙ Èkֿוהקדושֿברוך התורה ƒ∆¡»
תיתכן  [איך ואומרים עליה תמהים הוא

תחטא, כי נפש של] כזו מציאות

˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡L ,eÈ‰«¿∆¬ƒƒ¿ƒ«
CÈ‡ ‰‰ÈÓz LÈ "LÙ"∆∆≈¿ƒ»≈
ÏL ÔÈÚ ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆

‡ËÁ56, אפילו לכאורה כן ואם ≈¿
ועוון, לחטא שייכת לא נפש בחינת

‰‰ÈÓz‰ È¯Á‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«¬≈«¿ƒ»
,¯·caL נפש לגבי גם  שאכן למרות ∆«»»

בכל  ותמיהה, פלא הוא החטא ענין

ÈÁ·a˙זאת  ‡ËÁ‰ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿««≈¿ƒ¿ƒ«
‡˜Âc "LÙ"57 חלקי בשאר ולא ∆∆«¿»

יותר. הנעלים Ó‰הנשמה, Ìb e‰ÊÂ¿∆««
·e˙kM פרשת של אלה בפסוקים ∆»

כדי  היא השקל מחצית שנתינת שקלים

"ÌÎÈ˙BLÙ ÏÚ ¯tÎÏ" וגם ¿«≈««¿≈∆
מאותה  "נפש" דווקא אומר הכתוב כאן

שייכת  "נפש" בחינת רק כי סיבה,

כפרה, וצריכה ועוון »¿ŒÏÚÂלחטא
˙¯b‡'a eÈˆÓ ‰ÊŒC¯c∆∆∆»ƒ¿ƒ∆∆

'‰·eLz‰ התניא שבספר «¿»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡L בענייני שם הדן ∆«¿«»≈

חטא  על התשובה Èc˜‡,דרכי "LÙ" ÔBLl‰ ÌÈÓÚt ‰nk ·˙Bk≈«»¿»ƒ«»∆∆«¿»
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יג `yz ik

לתּקן 58ּוכמֹו ה' קרבת החפץ נפׁש ּבעל "ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

נפׁשֹו" מרת יֹודע לב "ּכל כּו' וכיֹוצא 59נפׁשֹו" , ְְְֵֵֵַַַַַָָ

"נפׁש" ּבבחינת הּוא החטא ׁשענין ּכׁשם ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבזה,

ּבבחינת  היא והּתּקּון הּכּפרה ּגם ּכ ְְְִִִִַַַַַַָָָָּדוקא,

ּדוקא  ׁשּכתּוב 60"נפׁש" ּבמה הּדּיּוק ּגם וזהּו . ְְְִֶֶֶֶַַַַָָ

ההמׁשכה  ׁשענין חסד", איׁש נפׁשֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ"ּגֹומל

ּגמילּותֿ ּבכלל היא הּתפּלה (ׁשּלכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבּתפּלה

אפילּו ּביֹותר, מּטה למּטה עד היא ְְֲֲִִִֵַַַָָָחסדים)

ּתחּתֹונה. הּיֹותר ׁשהיא "נפׁש" ְְִִִֵֶֶֶַַַָּבבחינת

מחצית ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ענין ּגם לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֲִִֵֵַַַָ

אדני  נעׂשּו ׁשּמּמּנּו ְֲִֵֶֶֶֶַַַהּׁשקל,

הּׁשנה. ּבכל  צּבּור  קרּבנֹות הביאּו ּומּמּנּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהּמׁשּכן,

הּמ הקמת ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה, ׁשּכן והענין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

חטא  עלֿידי ׁשּנעׂשה הּׁשכינה סּלּוק לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבא

הּׁשכינה 61העגל  המׁשכת לפעל הּוא וענינֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וׁשכנּתי 62למּטה, מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ

ואחד  אחד ּכל ּבתֹו ׁשעלֿידיֿזה 63ּבתֹוכם, , ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

להיֹות  הּקּב"ה ׁשּנתאּוה הּבריאה ּכּונת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנׁשלמת

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר ׁשּכל 64לֹו מּובן ּומּזה , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ענין  עם קׁשּורים ׁשּבּמׁשּכן הענינים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּפרטי

ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה ּדוקא. למּטה ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

ּכמֹו ּבּמׁשּכן, עּקרי הכי ענין ׁשהם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבנֹות

הּוא  הּקרּבנֹות ׁשענין ׁשאף לעיל, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתּבאר

ההמׁשכה  היא ּבזה הּתכלית מּכלֿמקֹום ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָהעלאה,

ּגּופא  ׁשּבהם ּב"תמידין" ּובפרט ּדוקא, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמּטה

ּבכל  נאמר ולכן למּטה. ההמׁשכה ענין ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָיׁשנֹו

העלאה, הּוא "ריח" ּכי ניחח", "ריח ְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות

ּדרּגא" "נחֹות מּלׁשֹון הּוא הּוא 65ו"ניחח" , ְְְְִִַַָֹ
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פ"ג.)58 אגה"ת י.)59תניא יד, משלי 10).)60ע"פ הערה 942 (ע' שם התניא בספר שיעורים תשא )61ראה רש"י ראה

ועוד. יא. לג, יח. ח.)62לא, כה, חכמה )63תרומה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי ח כה, תרומה אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו קרוב ו פרק האהבה שער

.45 הערה 173 ע' כו חלק לקו"ש וראה ב. שכו, ב. פי"ג,)64שכה, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ובכ"מ.)65ו. א. עו, פינחס לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓÎe58למשל"BLÙ Ôw˙Ï '‰ ˙·¯˜ ıÙÁ‰ LÙ ÏÚa Ïk" ¿»««∆∆∆»≈ƒ¿«¿«≈«¿

"BLÙ ˙¯Ó Ú„BÈ ·Ï Ïk" 'eÎ59ÌLk Èk ,‰Êa ‡ˆBÈÎÂ , »≈≈«»««¿¿«≈»∆ƒ¿≈
‰¯tk‰ Ìb Ck ,‡˜Âc "LÙ" ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‡ËÁ‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««≈¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»«««»»

‡˜Âc "LÙ" ˙ÈÁ·a ‡È‰ Ôewz‰Â60 שהחטא הבחינה זו שהרי ¿«ƒƒƒ¿ƒ«∆∆«¿»
כפרה  שצריכה זו והיא בה פוגם

Óa‰ותיקון. ˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ¿«
LÈ‡ BLÙ ÏÓBb" ·e˙kL∆»≈«¿ƒ

,"„ÒÁ וקורא מדייק הכתוב כאן וגם ∆∆
נפשו", "גומל "נפש", בשם לנשמה

‰‰ÎLÓ‰כיוון  ÔÈÚL∆ƒ¿«««¿»»
‡È‰ ‰lÙz‰ ÔÎlL) ‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆»≈«¿ƒ»ƒ

ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb ÏÏÎa כמבואר ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ
באריכות  ‰È‡לעיל המשכה ) ƒ

hÓ‰והשפעה  ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»
˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡ ,¯˙BÈa¿≈¬ƒƒ¿ƒ«
‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‡È‰L "LÙ"∆∆∆ƒ«≈«¿»
הנשמה, של הבחינות חמשת מבין

כאמור.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל ‰) האמור כל ¿«ƒ∆
תמיד  קרבן של המיוחד העניין אודות

שהוא  כפי וההמשכה ההעלאה ועניין

בפרט  תמיד בקרבנות בכלל, בקרבנות

לגמילות  והקשר התפילה ובעבודת

החטא, ולכפרת Ï·‡¯חסדים LÈ≈¿»≈
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¬ƒ«∆∆
,ÔkLn‰ È„‡ eNÚ epnnL∆ƒ∆«¬«¿≈«ƒ¿»
¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡È·‰ epnÓeƒ∆≈ƒ»¿¿ƒ

‰M‰ ÏÎa השאלה נשאלה ולעיל ¿»«»»
וקרבנות  (האדנים אלו דברים שני כיצד

למרות  זה עם זה משתלבים הציבור

מזה). זה לגמרי רחוקים שהם

˙eÏÏk ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»
ÔkLn‰ ˙Ó˜‰ ÔÈÚ על הציווי ƒ¿«¬»««ƒ¿»

המשכן  הקמת מכן ולאחר המשכן

elÒ˜בפועל È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈ƒ
‰ÈÎM‰ישראל NÚpL‰מבני «¿ƒ»∆«¬»

Ï‚Ú‰ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ61BÈÚÂ , «¿≈≈¿»≈∆¿ƒ¿»
הוא המשכן של ÏÚÙÏותוכנו ‡e‰ƒ¿…

תהיה  השכינה סילוק BÓkשתמורת ,‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ»¿«»¿

·e˙kL62 המשכן מלאכת  על ÈzÎLÂבציווי Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ∆»¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,ÌÎB˙a על שמדובר אף "בתוכו" נאמר לא שבכתוב דרשו ז"ל וחכמינו ¿»

נאמר  אלא יחיד בלשון "בתוכו" לומר צריך היה ולכאורה המשכןֿהמקדש,

להיות  צריכה השכינה והמשכת השראת כי ללמדנו רבים, בלשון "בתוכם"

„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a63 מבני ¿»∆»¿∆»
שהשכינה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ישראל, ∆«¿≈∆

ישראל עם בכל ek˙שורה ˙ÓÏLƒ¿∆∆«»«
של והתכלית שהיא ‰È¯a‡‰המטרה «¿ƒ»

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È64, ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

יהיו  ביותר התחתונים שהעולמות היינו

יתברך  להשם ל'דירה' ראויים כלים

השכינה, בהם Ô·eÓותשרה ‰fÓeƒ∆»
ÔkLnaL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏkL∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿»
המשכן  כי זו כוונה נשלמת ידו שעל

בעולם  השכינה להשראת מקום הוא

התחתון הגשמי ÌÚהזה ÌÈ¯eL¿̃ƒƒ
.‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»¿«»«¿»

cŒÏÚÂ˙Ba¯˜Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯ ¿«∆∆∆¿≈««»¿»
,ÔkLna È¯wÚ ÈÎ‰ ÔÈÚ Ì‰L∆≈ƒ¿»¬ƒƒ»ƒ«ƒ¿»
אחת  היתה הקרבנות עבודת שהרי

מרכזיות  והכי חשובות הכי העבודות

מודגש  הקרבנות בעבודת שגם במשכן,

האלקות  של ההמשכה ענין במיוחד

ÏÈÚÏ,למטה, ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈
‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚL Û‡L∆«∆ƒ¿««»¿»

‰‡ÏÚ‰,למעלה ŒÏkÓמלמטה «¬»»ƒ»
˙ÈÏÎz‰ ÌB˜Ó והמטרה‰Êa »««¿ƒ»∆

,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ƒ««¿»»¿«»«¿»
בכלל  בקרבנות הוא זה «¿Ë¯Ù·eƒודבר

‡Ùeb Ì‰aL "ÔÈ„ÈÓ˙"a עצמם «¿ƒƒ∆»∆»
והנסכים) המנחות מצד רק ¿∆BLÈ(ולא

ÔÎÏÂ .‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»¿«»¿»≈
ÁÈ¯" ˙Ba¯w‰ ÏÎa ¯Ó‡∆¡«¿»«»¿»≈«
‡e‰ "ÁÈ¯" Èk ,"ÁÁÈƒ…«ƒ≈«

‰‡ÏÚ‰ עולה הקרבנות שריח כיון «¬»»
רוח  נחת וגורם למעלה מלמטה

כביכול, ‰e‡למעלה, "ÁÁÈ"Â¿ƒ…«
"‡b¯c ˙BÁ" ÔBLlÓ65, והירידה בדרגה ‰‰ÎLÓ‰ירידה ‡e‰ ƒ¿¿«¿»««¿»»
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h"kyz'dיד ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ּגם  וזהּו זֹו. העלאה עלֿידי ׁשּנעׂשית ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

ׁשּמּמּנּו הּׁשקל, ׁשּבמחצית הענינים ׁשני ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּתכן

הּמׁשּכן, אדני נעׂשּו ּומּמּנּו קרּבנֹות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהביאּו

עד  ׁשּבּקרּבנֹות ההעלאה ענין ׁשּגם מדּגׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּבזה

עם  קׁשּור ּדאיןֿסֹוף", ּד"רזא העּלּוי ְְְְִִִֵַָָָָלתכלית

הּמׁשּכן, ׁשּבאדני ּביֹותר למּטה ההמׁשכה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָענין

ׁשעלֿידֹו ׁשּבּמׁשּכן ּתחּתֹון הּיֹותר החלק ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהם

על  ׁשּמֹורה הּמׁשּכן, קרקע עם החּבּור ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָנעׂשה

ׁשענין  וכּנ"ל ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָההמׁשכה

הּמלכּות, ספירת ענין הּוא ּבּספירֹות ְְְְֲִִִִַַַַַָָהאדנים

ׁשּׁשֹוכנת  ׁשם על ׁשכינה, ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנקראת

ּדוקא  ּבתחּתֹונים .66ּומתלּבׁשת ְְְְִִֶֶַַַָ

הּׁשק LÈÂו) מחצית ענין ּולבאר ל להֹוסיף ¿≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ענין  עלּֿדר ׁשּזהּו האדם, ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודת

עבֹודת  ענין ׁשהּוא חסד", איׁש נפׁשֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַ"ּגֹומל

(ּכּנ"ל). ּגמילּותֿחסדים ּבכלל ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָהּתפּלה

הּדּיּוק  ּבהקּדים יּתנּו67ויּובן "זה ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

הּׁשקל", ּגרה עׂשרים ּגֹו' הּׁשקל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָמחצית

הּׁשקל, מחצית רק לּתן ׁשּצריכים ּכיון ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּדלכאֹורה,

"עׂשרים  ׁשלם, ׁשקל ׁשל הּסכּום ּבּכתּוב נזּכר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלּמה

יּתנּו "זה הוהֿליּהֿלמימר ולכאֹורה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּגרה",

ּבזה  ּומבאר ּגרה". עׂשר הּׁשקל ,68מחצית ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

"עׂשר" ּבחינֹות ׁשּתי על רֹומז ּגרה" ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁש"עׂשרים

הּנׁשמה  חלק ׁשל הּכחֹות עׂשרת האדם, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבנפׁש

ועׂשרת  'ּגליא', ּבבחינת ׁשהם ּבּגּוף ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻהמלּבׁשת

"זה  ּׁשּכתּוב מה וזהּו 'סתים'. ּבבחינת ׁשהם הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכחֹות

הּׁשקל, מחצית נתינת עבֹודת ׁשעלֿידי ּגרה", עׂשרים ּגֹו' הּׁשקל מחצית ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָיּתנּו

מּלמעלה  נמׁשכים ׁשּבּנׁשמה', 'ּגליא ׁשּבבחינת הּכחֹות ּבעׂשרת העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּזֹוהי

"ּגֹומל  ענין הּוא הּׁשקל ׁשּמחצית ונמצא, 'סתים'. ׁשּבבחינת הּכחֹות עׂשרת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגם

ּובזה  ּבּגּוף, המלּבׁשת הּנׁשמה ּבחלק ּב"נפׁשֹו", ׁשּגם הינּו, חסד", איׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻנפׁשֹו

ׁשּבּנׁשמה, רגל ּבחינת ּתחּתֹונה, הּיֹותר הּבחינה ׁשהיא "נפׁש" ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּגּופא

ׁשּבּנׁשמה  הראׁש ּבחינת הּנׁשמה, ּומקֹור מּׁשרׁש 69ימׁש. ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
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ב).)66 (עב, ופנ"ב ב) (נז, פמ"א ובכ"מ.)67תניא קיט. ע' תרנ"א קכז. ע' תרל"ד סה"מ ע')68ראה תשא אוה"ת ראה

קכג. ע' תרנ"א קל. ע' תרל"ד סה"מ (המו"ל).)69א'תתקז. המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה  מלמעלה האלוקי האור  BÊוירידת ‰‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«¬»»

מלמעלה. המשכה ומעוררת גורמת מלמטה והתעלות שהתעוררות וכאמור

,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓaL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÎz Ìb e‰ÊÂ אחד epnnLענין ¿∆«…∆¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿«¬ƒ«∆∆∆ƒ∆
,˙Ba¯˜ e‡È·‰ שני ÊaL‰וענין ,ÔkLn‰ È„‡ eNÚ epnÓe ≈ƒ»¿»ƒ∆«¬«¿≈«ƒ¿»∆»∆

‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ÌbL Lb„ÓÀ¿»∆«ƒ¿«««¬»»
˙Ba¯waL וההתקרבות ההתעלות ∆«»¿»

ביותר  גבוה למקום עליה שהיא מלמטה

‡Ê¯"c ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï „Ú«¿«¿ƒ»ƒ¿»»
,"ÛBÒŒÔÈ‡c זה נעלה ענין גם הנה ¿≈

ÔÈÚבהעלאה ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰עד hÓÏ‰מלמעלה ««¿»»¿«»

,ÔkLn‰ È„‡aL ¯˙BÈaÌ‰L ¿≈∆¿«¿≈«ƒ¿»∆≈
ÔBzÁzהאדנים ¯˙Bi‰ ˜ÏÁ‰«≈∆«≈«¿

‰NÚ B„ÈŒÏÚL ÔkLnaL∆«ƒ¿»∆«»«¬»
¯eaÁ‰המשכן ˜¯˜Úשל ÌÚ «ƒƒ«¿«

‰¯BnL ,ÔkLn‰זה ÏÚחיבור «ƒ¿»∆∆«
,¯˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»«»¿≈
ÌÈ„‡‰ ÔÈÚL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ¿«»¬»ƒ
˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒƒ¿«¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ והכי תחתונה הכי הספירה ««¿
ÈÎL‰,אחרונה  ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ»

˙LaÏ˙Óe ˙ÎBML ÌL ÏÚ«≈∆∆∆ƒ¿«∆∆
‡˜Âc ÌÈBzÁ˙a66. ¿«¿ƒ«¿»

ÔÈÚ ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«
˙„B·Úa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆«¬«
ÔÈÚ C¯cŒÏÚ e‰fL ,Ì„‡‰»»»∆∆«∆∆ƒ¿«
,"„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb"≈«¿ƒ∆∆
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬««¿ƒ»
ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb ÏÏÎa ‡È‰L∆ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ

Ï"pk) שזהו באריכות לעיל כמבואר ««
פועלת  שבתפילה שההעלאה משום

ויורדת  החסד כענין והשפעה המשכה

"נפש" לבחינת עד ביותר, ).למטה
˜eic‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ67 השאלה ¿»¿«¿ƒ«ƒ

הלשון "Ê‰מדיוק ·e˙kM ‰Óa¿«∆»∆
'Bb Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ezÈƒ¿«¬ƒ«∆∆
,"Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ≈»«∆∆
ÔzÏ ÌÈÎÈ¯vL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¿ƒƒƒ≈
¯kÊ ‰nÏ ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ˜«̄«¬ƒ«∆∆»»ƒ¿»
Ï˜L ÏL ÌeÎq‰ ·e˙ka«»«¿∆∆∆
,"‰¯b ÌÈ¯NÚ" ,ÌÏL»≈∆¿ƒ≈»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬»≈¿≈«

לומר  (לכתוב) לו b¯‰"היה ¯NÚ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ezÈ ‰Ê"? ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆∆∆≈»
‰Êa ¯‡·Óe68˙BÈÁa ÈzL ÏÚ ÊÓB¯ "‰¯b ÌÈ¯NÚ"L , ¿…»»∆∆∆¿ƒ≈»≈«¿≈¿ƒ

,Ì„‡‰ LÙaL "¯NÚ" היא "עשר" של אחת NÚ¯˙בחינה ∆∆∆¿∆∆»»»¬∆∆
˙ÈÁ·a Ì‰L Ûeba ˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰ ˜ÏÁ ÏL ˙BÁk‰«…∆≈∆«¿»»«¿À∆∆«∆≈ƒ¿ƒ«

'‡ÈÏb' הניכרים גלויים, כוחות «¿»
"עשר" של שנייה ובחינה ונרגשים,

L¯L ÏL ˙BÁk‰ ˙¯NÚÂ«¬∆∆«…∆…∆
˙ÈÁ·a Ì‰L ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»∆≈ƒ¿ƒ«

'ÌÈ˙Ò'.גלויים ולא נעלמים »ƒ
ezÈ ‰Ê" ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»∆ƒ¿
ÌÈ¯NÚ 'Bb Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ
˙È˙ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,"‰¯b≈»∆«¿≈¬«¿ƒ«
È‰BfL ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆∆ƒ
˙BÁk‰ ˙¯NÚa ‰„B·Ú‰»¬»«¬∆∆«…
,‰ÓLpaL '‡ÈÏb' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ««¿»∆«¿»»
והיא  באדם שתלוייה מלמטה עבודה

Ìbבכוחו, ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿«¿»«
˙ÈÁ·aL ˙BÁk‰ ˙¯NÚ¬∆∆«…∆ƒ¿ƒ«

'ÌÈ˙Ò'.נעלמים הם עצמם שמצד »ƒ
‡e‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¬ƒ«∆∆
,"„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb" ÔÈÚƒ¿«≈«¿ƒ∆∆
˜ÏÁa ,"BLÙ"a ÌbL ,eÈ‰«¿∆«¿«¿¿≈∆
‰Ê·e ,Ûeba ˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿À∆∆«»∆

בגוף  המלובש עצמו Ùeb‡בחלק »
‡È‰L "LÙ" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆∆ƒ
,‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰«¿ƒ»«≈«¿»
CLÓÈ ,‰ÓLpaL Ï‚¯ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆∆«¿»»À¿«

ביותר, מטה למטה היינו ∆…L¯MÓƒבה,
L‡¯‰ ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»¿ƒ«»…

‰ÓLpaL69 מעלה מלמעלה היינו ∆«¿»»
ביותר.

המאמר  רושמי בהערת שמצויין (כפי

המאמר). סיום חסר – בשעתו

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


