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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Èk'ּגֹו אתכם  לטהר  עליכם  יכ ּפר  ה ּזה  ב ּיֹום  ƒְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּתטהר ּו ה ' ּב'ל ּקּוטי 1לפני זה  על  ּומבאר  . ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

ּפר ׁשתנּו ׁשל 2ּתֹורה ' ּפר ׁשה  (החסידי'ׁשע  ֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

מ ּׁשם  למעלה  ּפר ּוׁשֹו הוי'" ּד"לפני ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָה ּׁשב ּוע )

לה ׁשיב 3הוי' ה ּוא  ה ּתׁשּובה  ּדענין ּבזה , ּומביא  . ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

קדם  ׁשהיתה  ּכמ ֹו ח ּצב ּה למק ֹור  האלקית  ְְְְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֻנפ ׁשֹו

ה ּזה  לע ֹולם  ה ּמדרגֹות  וירידת  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָה ׁשּתל ׁשל ּות 

היתה  ׁשאז ה ּגׁשמי , האדם  ּבג ּוף  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלהתל ּבׁש

ֿ איןֿ א ֹור  עלמין, ּדכל  וׁשרשא  ּבמק ֹורא  ְְְְְְִִֵָָָָָָּכל ּולה 

ירידת ּה ׁשּלאחר  א ּלא  ֿ ה ּוא . ּבר ּו ְְִֶֶַַָָָָס ֹוף 

למה ּות , מ ּמה ּות  נׁשּתּנתה  ה ּמדרג ֹות  ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָוה ׁשּתל ׁשל ּות 

ולכן  ה ּזה , ּבע ֹולם  האדם  ּבג ּוף  להתל ּבׁש ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָוירדה 

ּולהעל ֹות  ׁשהיתה , ּכמ ֹו למק ֹור ּה לה ׁשיב ּה ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָצרי

ח ּיים , ּבאלקים  ּדב ּוקה  להיֹות  להוי' ְְְֲִִִֶַַַָָָֹנפ ׁשֹו

ּכב ּתח ּלה . ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּבא ֹור  ְְְִִֵֵֶַָָָׁשּתּכלל 

LÈÂ ענין ׁשּתכן ּבּמאמר  ׁשּמבאר  ּדמה  ל ֹומר , ¿≈ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

למק ֹור ּה, נפ ׁשֹו את  לה ׁשיב  ה ּוא  ְְְְִִֶַַָָָה ּתׁשּובה 

(ּבענין  ּכאן ׁשּנאמר  מה  לבאר  ּבכדי ּגם  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָה ּוא 

מ ּׁשם  למעלה  ּתטהר ּו", הוי' "לפני ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָה ּתׁשּובה )

ׁשּׁשר ׁש ּבּמאמר  ׁשּכת ּוב  מה  ּכי ּכּנ"ל , ֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹהוי'

ל ֹומר  יׁש ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּבא ֹור  ה ּוא  ְְֵֵַַָָָה ּנׁשמה 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין לא ֹור  היא  ּבזה  ְִֵֶֶַַָָָָׁשה ּכּונה 

ה ּוא  ה ּתׁשּובה  ׁשענין וכיון הוי', מ ּׁשם  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה 

ׁשענין  נמצא  וׁשר ׁשּה, למק ֹור ּה נפ ׁשֹו את  ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלה ׁשיב 

מ ּׁשם  למעלה  ה ּנפ ׁש את  לה ׁשיב  ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ּתׁשּובה 

" ה ּתׁשּובה ) (ּבענין ּכאן נאמר  ולכן לפני הוי', ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

למעלה  ה ּנפ ׁש ה ׁשבת  היא  ה ּתׁשּובה  ּכי ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָהוי'",

הוי'. ֲִֵָָמ ּׁשם 

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

ל.)1 טז, (אחרי ) ואילך.)2פרשתנו ג סע "ג.)3כה, כו, שם

    
נאמר : אחרי , פרשת השבוע, בפרשת

‰f‰ ÌBi Èkהכיפורים יום תשרי , בחודש העשירי  tÎÈהיום ƒ««∆¿«≈
ֿ הוא  ֿ ברוך  ישראל ÌÎÈÏÚהקדוש Bb'בני  ÌÎ˙‡ ‰ËÏ מהעוונות ¬≈∆¿«≈∆¿∆

e‰Ëz '‰ ÈÙÏ1a ‰Ê ÏÚ ‡Óe של . חסידות מאמרי  המכיל  ספר  ƒ¿≈ƒ¿»¿…»«∆¿
התורה  פרשיות על  הזקן  אדמו "ר 

ויקרא, החומשים של  (והמועדים)

והוא  השירים) (ושיר  ודברים במדבר 

המכיל  אור ' 'תורה לספר  המשך  ספר 

הזקן  אדמו "ר  של  חסידות מאמרי 

בראשית  בחומשים התורה לפרשיות

Bz‰'ושמות  ÈËewÏ'e˙Lt2 ƒ≈»»»»≈
אחרי  פרשת השבוע, פרשת

‰Lt ÚL'È„ÈÒÁ‰) הפרשה «¬ƒƒ∆»»»
למאמרי  לקרוא שנהוג  כפי  החסידית,

בספרים  הזקן  אדמו "ר  של  החסידות

תורה' ו 'לקוטי  אור ' ∆ÏL'תורה
"'ÈÂ‰ ÈÙÏ"c (ÚeM‰«»«¿ƒ¿≈¬»»

BLet למעלה ביותר  גבוהה דרגה ≈
‰ÈÂ'באלוקות  ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ3 ¿«¿»ƒ≈¬»»

מעל . קודם, כמו  פירושו  'לפני ' זה ולפי 

,‰Êa ‡ÈÓe שם תורה' ב'לקוטי  ≈ƒ»∆
ÔÈÚc של הפנימי  ‰eLz‰התוכן  ¿ƒ¿««¿»

ÈL‰Ï ‡e‰ להחזירBLÙ ¿»ƒ«¿
˙È˜Ï‡‰ בתשובה השב האדם של  »¡…ƒ

dvÁ B˜ÓÏ דרגה לאותה ƒ¿À¿»
הנשמה  שממנו  באלוקות ובחינה

È‰L˙‰נחצבה  BÓk הנשמה ¿∆»¿»
שבאדם  שירדה ˜„Ìהאלוקית …∆

ב  למטה ¿¿»¿eÏLÏzL‰ƒ˙מלמעלה
˙B‚„n‰ ˙„ÈÈÂ רבות דרגות ƒƒ«««¿≈

ואחוזה  קשורה דרגה בחברתה וכל 

זו  האחוזות שרשרת של  חוליות כמו 

לדרגה  מדרגה רבות ירידות ואחרי  בזו 

הנשמה  ‰f‰באה ÌÏBÚÏ»»«∆
Ì„‡‰ Ûe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»»»

Ê‡L ,ÈÓLb‰ הירידה קודם ««¿ƒ∆»
‰˙È‰ הנשמה‰ÏeÏk בדרגה »¿»¿»
באלקות ובחינה  «¿B˜Óaƒ‡נעלית

,ÔÈÓÏÚ ÏÎc ‡˘LÂ המקור ¿»¿»¿»»¿ƒ
כל  של  שהוא והשורש העולמות,

.‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈»
d˙„ÈÈ Á‡lL ‡l‡ של ∆»∆¿««¿ƒ»»

למטה  מלמעלה הנשמה

˙B‚„n‰ ˙eÏLÏzL‰Â הירידה של  הנשמה pzL˙‰הרבות ¿ƒ¿«¿¿««¿≈ƒ¿«¿»
,˙e‰ÓÏ ˙e‰nÓ ותמורת מהותי  שינוי  בנשמה שיחול  גרמה הירידה ƒ«¿«

אחר  במצב היא כעת ושורשה, במקורה שהיתה כפי  הנעלה «¿«¿ÈÂ„‰מצבה
Ûe‚a LaÏ˙‰Ï של ˆCÈהגשמי  ÔÎÏÂ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ì„‡‰ ¿ƒ¿«≈¿»»»»»«∆¿»≈»ƒ

dÈL‰Ï הנשמה את להחזיר  ¿»ƒ»
dB˜ÓÏ שהיא האלוקות לדרגת ƒ¿»

שלה  והמקור  È‰L˙‰השורש BÓk¿∆»¿»
הירידה, BLÙלפני  ˙BÏÚ‰Ïe¿«¬«¿

ec˜‰בחזרה  ˙BÈ‰Ï 'ÈÂ‰Ï«¬»»ƒ¿¿»
ÏÏkzL ,ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡a∆…ƒ«ƒ∆ƒ»≈

‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡a שלא ¿≈»
כלולה  אלא לעצמה מציאות תהיה

האלוקית  כמו lÁzk‰במציאות ¿«¿ƒ»
הירידה. לפני  בהתחלה,

‡nL ‰Óc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆¿»≈
הזקן  הנזכר Ó‡naאדמו "ר  ««¬»

תורה' ÔÈÚב'לקוטי  ÔÎzL∆…∆ƒ¿«
ÈL‰Ï ‡e‰ ‰eLz‰ להחזיר «¿»¿»ƒ

Ìb ‡e‰ ,dB˜ÓÏ BLÙ ˙‡∆«¿ƒ¿»«
Ô‡k Ó‡pL ‰Ó ‡Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈«∆∆¡««
המאמר  את הפותח זה, בפסוק

'ÈÂ‰ ÈÙÏ" (‰eLz‰ ÔÈÚa)¿ƒ¿««¿»ƒ¿≈¬»»
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ,"e‰Ëzƒ¿»¿«¿»ƒ≈¬»»
Ó‡na e˙kL ‰Ó Èk ,Ï"pk««ƒ«∆»««¬»

LML ומקור‰ÓLp‰ למעלה ∆…∆«¿»»
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡aבאלוקות  ‡e‰¿≈

‰ek‰L ÓBÏ LÈ ,‡e‰ŒCea»≈«∆««»»
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡Ï ‡È‰ ‰Êa»∆ƒ¿≈

‡e‰ŒCea הלא האלוקי  האור  »
ÌMÓאפילו ÏÚÓlL‰מוגבל  ∆¿«¿»ƒ≈

‰eLz‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ ,'ÈÂ‰¬»»¿≈»∆ƒ¿««¿»
BLÙ ˙‡ ÈL‰Ï ‡e‰¿»ƒ∆«¿

dLLÂ dB˜ÓÏ לפני הראשון , ƒ¿»¿»¿»
הזה, ולעולם לגוף «¿Óƒˆ‡הירידה

ÈL‰Ï ‡e‰ ‰eLz‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»¿»ƒ
LÙp‰ למקורה ‡˙ בחזרה ∆«∆∆

ÔÎÏÂ ,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈¬»»¿»≈
Ô‡k Ó‡ זה (ÔÈÚaבפסוק ∆¡«»¿ƒ¿«

Èk ,"'ÈÂ‰ ÈÙÏ" (‰eLz‰«¿»ƒ¿≈¬»»ƒ
‰eLz‰ הפנימית המשמעות לפי  «¿»

‰LÙpשלה ˙L‰ ‡È‰ למקורה ƒ¬»««∆∆
שהוא  ÌMÓושורשה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈

.'ÈÂ‰¬»»
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)ג כי ביום הזה יכפר עליכם ה"מאמר ד  
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)כב סוכהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג  תורהלקוטי  
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)כד  התשובשערי   
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)כו ב"תורת שמואל תרל   
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מדר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו
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המר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו
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זמר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

חמר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נר  ..............................................  גפרק  ביאורים לפרקי אבות)לא

)לב  נאר  .......................................  חומש לקריאה בציבור

)לג סר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לד  סבר  ...............   קדושים-לשבוע פרשת אחרילוח זמנים

סגר  .............  שבת קודש לערבת הדלקת נרות צוסדר מ)לה



ו    

e‡e למעלה ה ּוא  ה ּנׁשמה  ׁשּׁשר ׁש (מה  הענין ≈ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ

א ֹומרים  אנּו ּדה ּנה  ה ּוא , הוי') 4מ ּׁשם  ְְֲִִִֵֵָָָ

כ ּו', בראת ּה א ּתה  היא , טה ֹורה  ּבי ׁשּנת ּת ְְְִִֶַַָָָָָָָָנׁשמה 

ּבבחינת  היא  ֿ עצמ ּה מ ּצד  ׁשה ּנׁשמה  ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָּדהינּו

בראת ּה". מ "א ּתה  ׁשּלמעלה  היא ", ְְְְִֵֶַַָָָָָ"טה ֹורה 

ּבחינת  היא  היא " ּד"טה ֹורה  זֹו ׁשּבחינה  ְְְְְְִִִִֶַַָָוהינּו

ולא  הע ֹולם . התה ּוּות  ענין  מ ּכל  ׁשּלמעלה  ְְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹֹאלק ּות 

האלק ּות  מ ּבחינת  למעלה  ּגם  ׁשהיא  א ּלא  ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹע ֹוד 

ּגם  למעלה  ה ּוא  ּגּופא  ּובזה  הע ֹולם , את  ְְְֶֶַַַַָָָָָָהמה ּוה 

הע ֹולם . את  המה ּוה  ּבאלק ּות  נעלית  הכי ְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמ ּבחינה 

ּכּמה  יׁשנן הע ֹולם  את  המה ּוה  ּבאלק ּות  ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדה ּנה 

מ ּמׁש ה ּׁשּיכת  אלק ּות  ּבחינת  יׁשנּה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹּדרג ֹות ,

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו אלקים , ׁשם  ּבחינת  ׁשה ּוא  5לע ֹולם , ְְֱִִֵֶֶַָָָֹ

אלק ּות  ּבחינת  ויׁשנּה אלקים , ּברא  ְְְְֱֱִִִֵֶַָָָֹֹּברא ׁשית 

ׁשם  ּבחינת  ׁשה ּוא  לע ֹולם , מ ּמׁש ׁשּיכת  ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה

איזֹו ל ּה יׁש זֹו ּבחינה  ּגם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְֲִִֵֵַָָָָָָהוי',

ׁשּמה ּוה  ׁשם  על  הוי' נקרא  ׁשהרי לע ֹולם , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיכ ּות 

הע ֹולם  ּוכתיב 6את  אלקים 7, הוי' ע ׂשֹות  ּביֹום  ְְֱֲֲִִֶָָָָֹ

רק  לא  ׁשּיכת  וׁשמים  ארץ  ׁשע ׂשּית  וׁשמים , ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹארץ 

נמצא , ּומ ּזה  הוי'. ל ּׁשם  ּגם  א ּלא  אלקים  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹל ּׁשם 

היא " "טה ֹורה  ּבבחינת  ׁשר ׁשּה ׁשה ּנׁשמה  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּזה 

לא  למעלה  זה  הרי בראת ּה" מ "א ּתה  ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמעלה 

א ּלא  אלקים , מ ּׁשם  רק  ולא  עצמ ֹו, מהע ֹולם  ְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹֹרק 

הוי' ׁשם  ּגם  ּכי הוי', מ ּׁשם  ּגם  למעלה  ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשה ּוא 

ההתה ּוּות . לענין ְְְִִַַַַָׁשּי

e‡e'הוי ׁשּׁשם  יד ּוע  ה ּנה  יֹותר , ּבעמק  הענין ≈ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

וׁשם  ה ּמפר ׁש וׁשם  העצם  ׁשם  ְְְֵֵֵֶֶַָָֹה ּוא 

ולכן 8ה ּמיחד  נעלה , הכי ה ּׁשם  ׁשה ּוא  והינּו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻ

לענין  ׁשּי הוי' ׁשּׁשם  ׁשמה  ל ֹומר  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָצרי

ּבלבד ההתה  ׁשם  ׁשה ּוא  מ ּפני רק  זה  הרי ּוּות , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ׁשּׁשר ׁש מה  הענין, עמק  יּובן ּובזה  העצם . ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹולא 
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של  וכיון עניין  לעצם, מחוץ כבר  הוא מהעצם והארה התגלות התפשטות,
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ז      

ׁשּלמעלה  היא " "טה ֹורה  ּבבחינת  ה ּוא  ְְְְְִִִֶַַַָָָָה ּנׁשמה 

ׁשר ׁש ּכי הע ֹולם ), להתה ּוּות  ה ּׁשּי) הוי' ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמ ּׁשם 

למעלה  ׁשה ּוא  , ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ה ּוא  ְְְְְְִֵֶַַַָָָָה ּנׁשמה 

וג ּלּויים . ׁשמ ֹות  ְִִִֵָמ ּכל 

‰p‰Âה ּנפ ׁש את  ׁשּמׁשיבים  מה  ה ּנ"ל  ענין ¿ƒ≈ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ

ל ּנׁשמה . על ּיה  ׁשל  ענין ה ּוא  ְְְְֲִִֶַָָָָָָל ׁשר ׁשּה,

היתה  ֿ זה  לפני ׁשּגם  ׁשמה  ּבזה , ה ּבא ּור  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּונק ּדת 

ּכפי  זה  הרי ּבעצמ ּות ֹו, מ ׁשר ׁשת  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻה ּנׁשמה 

מה  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  למעלה , היא  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשה ּנׁשמה 

היא  ּבזה  ה ּכּונה  ,ּכ ֿ אחר  ה ּנפ ׁש את  ְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשיבים 

נׁשמה  למ ּטה , נמצאת  ׁשה ּנׁשמה  ּכמ ֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשּגם 

נהיה  עצמ ּה זֹו ּבדר ּגה  ּגם  ה ּנה  ּבג ּוף , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמל ּבׁשת 

נתנּה" א ׁשר  האלקים  אל  ּתׁשּוב  והענין 9"והר ּוח  . ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָֹ

ל ׁשר ׁשּה ה ּנפ ׁש ׁשה ׁשבת  זה  ענין ּדה ּנה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָה ּוא ,

ׁשהיא  מה  למ ּטה , ה ּנׁשמה  עב ֹודת  ֿ ידי על  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָנע ׂשה 

ּבתח ּתֹונים   ית ּבר ל ֹו ּדירה  ענין 10ע ֹוׂשה  ׁשּתכן . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּגם  ה ּוא  , ית ּבר ל ֹו לדירה  הע ֹולם  ְְֲִִִֵֶַַָָָָע ׂשּית 

 ית ּבר עצמ ּות ֹו יאיר  ּכל 11ּבתח ּתֹונים  ּבלי ְְְְְִִִִֵַַָָָ

הרי  ּכפ ׁשּוט ּה, האדם  ׁשּבדירת  ּוכמ ֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָצמצ ּומים ,

ׁשהע ֹולם  ּבזה  ּגם  ה ּוא  ּכן ּבּדירה , ּדר  האדם  ִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעצם 

מת ּגּלה  ּבתח ּתֹונים  ׁשּגם  , ית ּבר ל ֹו ּדירה  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָנע ׂשה 

ּוכמ ֹו צמצ ּומים , ּכל  ּבלי  ית ּבר ְְְְְִִִִֵַָָעצמ ּות ֹו

ּבּתניא 12ׁשּכת ּוב  ּומבאר  ,מ ֹורי ע ֹוד  יּכנף  13ולא  ְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹ

מ ּמ ית ּכּסה  ׁשּלא  מק ֹומ ֹות ) ּבכ ּמה  ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ(ּובאר ּכה 

ׁשה ּנׁשמה  זֹו עב ֹודה  ֿ ידי ועל  ּולב ּוׁש. ְְְְְֲֵֶַַָָָָָּבכנף 

על ֿ ה ּנה  למ ּטה ,  ית ּבר עצמ ּות ֹו את  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָממ ׁשיכה 

נ  ֿ זה  ׁשּמׁשיבים ידי ּבּנׁשמה , ּגם  על ּיה  ע ׂשית  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מ ּובן  ּומ ּזה  . ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ל ׁשר ׁשּה ְְְְְִִֵֶַָָָָָא ֹות ּה

ּכפי  זה  הרי ל ׁשר ׁשּה, ח ֹוזרת  ׁשה ּנׁשמה  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשמה 

זה  ׁשהרי ּבג ּוף , מל ּבׁשת  היא  ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָֻׁשה ּנׁשמה 

הרי  , ית ּבר עצמ ּות ֹו את  המ ׁשיכה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשה ּנׁשמה 
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לו  יש מהעצם, התגלות של  עניין  אלא עצמה האלוקות ומהות עצמיות שאינו 

לעולמות. שייכות

‰Êe מהעולמות נעלה הוי ' שם כמה עד  שנתבאר  ÓÚ˜לאחר  ÔeÈ »∆»…∆
,ÔÈÚ‰ הדבר ונעלה מופלא כמה ‰e‡ועד  ‰ÓLp‰ LML ‰Ó »ƒ¿»«∆…∆«¿»»

"‡È‰ ‰B‰Ë" ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿»ƒ
CiM‰) 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈¬»»««»

ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ï כמבואר ¿ƒ¿«»»
‰e‡לעיל  ‰ÓLp‰ LL Èk ,(ƒ…∆«¿»»

‡e‰L ,Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈∆
ÌÈÈel‚Â ˙BÓL ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»≈¿ƒƒ
המעלה  כל  עם הוי ', שם ואילו 

ולא  'שם' הוא הרי  שלו , וההפלאה

בעצמו . עצמותו 

‰Ó Ï"p‰ ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»«««
ÌÈÈLnL מחזיריםLÙp‰ ˙‡ ∆¿ƒƒ∆«∆∆
,dLLÏ ידי ֿ התשובה,על  עבודת ¿»¿»

‰ÓLpÏ ‰iÏÚ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»»
ומצבה  למעמדה ביחס למעלה,גם

ומבאר . שממשיך  כפי  הירידה, קודם

‰ÓL ,‰Êa e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆∆«
‰ÊŒÈÙÏ ÌbL שירדה קודם היינו  ∆«ƒ¿≈∆

בעולם  גשמי  בגוף להתלבש למטה

LLÓ˙הזה  ‰ÓLp‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»À¿∆∆
ÈÙk ‰Ê È‰ ,B˙eÓˆÚa¿«¿¬≈∆¿ƒ

,‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÓLp‰L בדרגה ∆«¿»»ƒ¿«¿»
בהיותה  הייתה שבו  למעלה ובמצב

ÌÈÈLnL ‰Ó ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«∆¿ƒƒ
LÙp‰ ומקורה ‡˙ לשורשה ∆«∆∆

,CkŒÁ‡,למטה הירידה אחרי  «««
BÓk ÌbL ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰««»»»∆ƒ∆«¿
,‰hÓÏ ˙‡ˆÓ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿≈¿«»
Ìb ‰p‰ ,Ûe‚a ˙LaÏÓ ‰ÓL¿»»¿À∆∆¿ƒ≈«

dÓˆÚ BÊ ‰b„a הזה ובמצב ¿«¿»«¿»
מהגוף  להיפרד  מבלי  «¿È‰ƒ‰עצמו ,

ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ eLz Áe‰Â"¿»«»∆»¡…ƒ
"d˙ L‡9 חוזרת והנשמה ¬∆¿»»

ומקורה. לשורשה ומתעלית

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»∆
dLLÏ LÙp‰ ˙L‰L∆¬»««∆∆¿»¿»

‰NÚ ומתבצע È„ÈŒÏÚנפעל  «¬∆«¿≈
‰Ó ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„BÚ¬««¿»»¿«»«

‡È‰L בגוף המלובשת הנשמה ∆ƒ
הזה  בעולם Èc‰ונמצאת ‰NBÚ»ƒ»

Ca˙È BÏ הוא ברוך  הקדוש של  השכינה והשראת לגילוי  ראוי  מקום ƒ¿»≈
ÌÈBzÁ˙a10 הזה למטה בעולם תחתון  שאין  התחתון  העולם הגשמי , ¿«¿ƒ

ÌbLממנו . ‡e‰ ,Ca˙È BÏ ‰È„Ï ÌÏBÚ‰ ˙iNÚ ÔÈÚ ÔÎzL∆…∆ƒ¿«¬ƒ«»»¿ƒ»ƒ¿»≈∆«
ÌÈBzÁ˙a האור על  והסתר  העלם הוא מהותו  שמצד  הגשמי  בעולם ¿«¿ƒ

האלוקית, והחיות È‡È»ƒהאלוקי 
Ca˙È B˙eÓˆÚ11 המהות עצם «¿ƒ¿»≈

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ÈÏa¿ƒשל 
,ÌÈÓeˆÓˆ Ïk הגבלות כל  ללא »ƒ¿ƒ

והסתרים, העלמות כל  ¿BÓÎeוללא
,dËeLÙk Ì„‡‰ ˙È„aL∆¿ƒ«»»»ƒ¿»

Ì„‡‰ ÌˆÚ È‰ איזה רק ולא ¬≈∆∆»»»
שלו  חיצוני  Ôkעניין  ,‰Èca c»«ƒ»≈

‰NÚ ÌÏBÚ‰L ‰Êa Ìb ‡e‰«»∆∆»»«¬»
,Ca˙È BÏ ‰Èc הדברים פירוש ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙aהוא  ÌbL גדרי בתוך  ∆«¿«¿ƒ
הגשמית, «»¿lb˙Óƒ‰המציאות

Ca˙È B˙eÓˆÚ התגלות רק ולא «¿ƒ¿»≈
ממנו  ˆÌÈÓeˆÓ,והארה Ïk ÈÏa¿ƒ»ƒ¿ƒ

הסתרים,ללא  כל  וללא הגבלות כל 

e˙kL BÓÎe12 ישעיהו בנבואת ¿∆»
לעתיד לגבי  שתהיה האלוקות התגלות

המשיח, בימות ÛkÈלבוא, ‡ÏÂ¿…ƒ»≈
יסתתר ולא  ולא EÈBÓ,יתכסה „BÚ∆

ֿ הוא  ֿ ברוך  «…¿‡Óeהקדוש
‡Èza13‰nÎa ‰k‡e) ««¿»«¬À»¿«»

(˙BÓB˜Ó פירושו יכנף' lL‡ש'לא ¿∆…
LeÏe ÛÎa EnÓ ‰qk˙Èƒ¿«∆ƒ¿¿»»¿
מוחלט  בגילוי  יתגלה כאמור , אלא,

צמצומים.ללא

‰ÓLp‰L BÊ ‰„BÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬»∆«¿»»
‰ÎÈLÓÓ גילוי לידי  ‡˙ומביאה «¿ƒ»∆

‰p‰ ,‰hÓÏ Ca˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¿«»ƒ≈
Ìb ‰iÏÚ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬≈¬ƒ»«

‰ÓLpa,עצמהÌÈÈLnL «¿»»∆¿ƒƒ
B˙eÓˆÚa dLLÏ d˙B‡»¿»¿»¿«¿
‰ÓL ÔeÓ ‰fÓe .Ca˙Èƒ¿»≈ƒ∆»∆«
,dLLÏ ˙ÊBÁ ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆∆¿»¿»
‡È‰ ‰ÓLp‰L ÈÙk ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ∆«¿»»ƒ

,Ûe‚a ˙LaÏÓ נשמה היותה ועם ¿À∆∆¿
ומקורה  לשורשה מתעלית היא בגוף

הירידות  כל  לפני  Ê‰העליון  È‰L∆¬≈∆
‰ÎÈLÓ‰ ‰ÓLp‰L וגילתה˙‡ ∆«¿»»ƒ¿ƒ»∆

È‰ ,Ca˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¬≈
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ח    

ה ּׂשכר  ּגם  ולכן ּבתח ּתֹונים , היא  ְְְְִִֵַַַַַָָָָָההמ ׁשכה 

ֿ ּכן  ּגם  ה ּוא  זֹו עב ֹודה  עב ּור  ל ּנׁשמה  ְֲֲִֵֶַַַַָָָׁשּמּגיע 

האלקים  אל  ּתׁשּוב  "והר ּוח  להיֹות  ֿ זה ,  ּדר ֿ ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹעל 

מל ּבׁשת  נׁשמה  למ ּטה , ּבהיֹות ּה ּגם  נתנּה" ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻא ׁשר 

ֿ ידי  על  ּבּנׁשמה  ׁשּנע ׂשה  העל ּיה  ענין וזה ּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבג ּוף .

נמצאת  ׁשה ּנׁשמה  זֹו ּבדר ּגה  ׁשּגם  ּבּגּוף , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָירידת ּה

ּתׁשּוב  "והר ּוח  אצל ּה נהיה  ּבּגּוף , מל ּבׁשת  ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻלמ ּטה 

ׁשני  יׁשנם  זֹו ּובעל ּיה  נתנּה", א ׁשר  האלקים  ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹאל 

ה ּנׁשמה  ּבהיֹות  ׁשּגם  ׁשּזה  אחד , ענין ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָענינים .

ּבעצמ ּות ֹו ּדב ּוקה  להיֹות  ח ֹוזרת  היא  הרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָלמ ּטה 

נתנּה") א ׁשר  האלקים  אל  ּתׁשּוב  ("והר ּוח   ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹית ּבר

ּבעצמ ּות ֹו התק ּׁשר ּות ּה ּתֹוקף  על  מ ֹורה  זה  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָהרי

ּבּתניא  ה ּמבאר   ּדר ֿ ועל  . החטא ,14ית ּבר ּבענין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

, ית ּבר א ּתֹו באמנה  היתה  החטא  ּבׁשעת  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּגם 

התק ּׁשר ּות ּה ּתֹוקף  על  מ ֹורה  ו"א ּתֹו" ְְְְִִֶֶֶַַָָָׁש"אמנה "

ּבענין  ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  החטא , ּבׁשעת  ּגם  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנׁשאר 

נע ׂשה  למ ּטה  ׁשּגם  ׁשזה  למ ּטה , ה ּנׁשמה  ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָירידת 

זה  הרי נתנּה" א ׁשר  האלקים  אל  ּתׁשּוב  ְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ"והר ּוח 

ּבעצמ ּות ֹו ה ּנׁשמה  התק ּׁשר ּות  ּתֹוקף  על  ְְְְְִֶֶַַַַָָמ ֹורה 

ּגם  ּפֹועלת  ה ּנ"ל  ׁשהעב ֹודה  ׁשני, וענין . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָית ּבר

ׁשה ּגּוף  ּבאפן לא  היא  ּבּגּוף  ּופע ּולת ּה ה ּגּוף , ְְִֶֶַַַַָָֹֹעל 

ּבמציא ּות ֹו, נׁשאר  ׁשה ּגּוף  ּכמ ֹו ּגם  א ּלא  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמת ּבּטל ,

ׁשע ֹוׂשה  מה  והינּו, עליו, ּפֹועלת  ה ּנׁשמה  ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ע ּקר " ונפ ׁשֹו טפל  .15"ּגּופ ֹו ְְִֵַָָ

LÈÂ' ּתֹורה ּב'ל ּקּוטי ה ּמבאר  עם  זה  לק ּׁשר  ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

קד ֹוׁשים  ׁשל 16ּפר ׁשת  ּפר ׁשה  (החסידי'ׁשע  ְֲִִִֶֶַַָָָָָ

ה  על  ה ּזה ) ּבּׁשב ּוע  ה ּׁשנּיה  ּכי 17ּפס ּוק ה ּפר ׁשה  ְִִֶַַַַַַַָָָָָָ

ּגֹו', מאכל  עץ  ּכל  ּונטע ּתם  הארץ  אל  ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָתב ֹוא ּו

ה ּוא  ה ּדברים  סדר  ּדה ּנה  מ ּובן, אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּדלכא ֹורה 

ּתח ּלה  למעלה , מ ּלמ ּטה  ה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּכסדר 
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פל"ב .)15ספכ"ד.)14 תניא ואילך.)16ראה סע "א כג.)17כט , יט , קדושים

    
‰ÎLÓ‰‰ והגילוי,ÌÈBzÁ˙a ‡È‰ הגשמית המציאות גדרי  בתוך  ««¿»»ƒ¿«¿ƒ

BÊהתחתונה, ‰„BÚ eÚ ‰ÓLpÏ ÚÈbnL ÎO‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈««»»∆«ƒ««¿»»¬¬»
,‰ÊŒCcŒÏÚ ÔkŒÌb ‡e‰, ניתן השכר  שעבורה לפעולה דומה והשכר  «≈«∆∆∆

Áe‰Â" ˙BÈ‰Ï הנשמה,"d˙ L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ eLz ƒ¿¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»
ומקורה  לשורשה העליון ,להתעלות

‰ÓL ,‰hÓÏ d˙BÈ‰a Ìb«ƒ¿»¿«»¿»»
Ûe‚a ˙LaÏÓ הזה בעולם גשמי  ¿À∆∆¿

התחתון .

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ הגדולה ¿∆ƒ¿«»¬ƒ»
ÓLpa‰נפעלתNÚpL‰והנפלאה ∆«¬»«¿»»

ÌbL ,Ûeba d˙„ÈÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»»«∆«
˙‡ˆÓ ‰ÓLp‰L BÊ ‰b„a¿«¿»∆«¿»»ƒ¿≈

,Ûeba ˙LaÏÓ ‰hÓÏ ולכאורה ¿«»¿À∆∆«
עליה  ויש בהגבלות נתונה היא

ֿ מקום  מכל  והסתרים, «¿È‰ƒ‰העלמות
Ï‡ eLz Áe‰Â" dÏˆ‡∆¿»¿»«»∆
,"d˙ L‡ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¬∆¿»»

BÊ ‰iÏÚe הנשמה של  ההתעלות «¬ƒ»
באלוקות  למעלה ומקורה לשורשה

ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ באה וההתעלות ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ
דברים. בשני  ביטוי  לידי 

‰fL ,„Á‡ ÔÈÚהעובדהÌbL ƒ¿»∆»∆∆∆«
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙BÈ‰a מלובשת ƒ¿«¿»»¿«»

הזה, בעולם גשמי  ‰È‡בגוף È‰¬≈ƒ
‰˜ec ˙BÈ‰Ï ˙ÊBÁ בשורשה ∆∆ƒ¿¿»

העליון  Ca˙Èומקורה B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈
ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ eLz Áe‰Â")¿»«»∆»¡…ƒ
‰BÓ ‰Ê È‰ ("d˙ L‡¬∆¿»»¬≈∆∆

Û˜Bz ÏÚועוצמתd˙eM˜˙‰ «∆ƒ¿«¿»
Ca˙È B˙eÓˆÚa היא ולכן  ¿«¿ƒ¿»≈

בעצמיות  דבוקה להיות מסוגלת

ובגוף  למטה כשהיא גם האלוקות

‰‡nגשמי . CcŒÏÚÂ¿«∆∆«¿…»
‡Èza14ÌbL ,‡ËÁ‰ ÔÈÚa ««¿»¿ƒ¿««≈¿∆«

‰È˙‰אפילו  ‡ËÁ‰ ˙ÚLaƒ¿««≈¿»¿»
Ca˙Èהנשמה  Bz‡ ‰Ó‡¿»¿»ƒƒ¿»≈

עושה  האדם בפועל  שבמעשה ולמרות

הנשמה  ה', רצון  נגד  שהוא מעשה

לאלקות, בנאמנותה נשארת עצמה

"Bz‡"Â "‰Ó‡"L אלה ביטויים ∆»¿»¿ƒ
הנאמנות  את המדגישים התניא בספר 

מצב, בכל  באלקות הנשמה של  Û˜Bzוהדביקות ÏÚ ‰BÓ ועוצם ∆«∆
d˙eM˜˙‰ הנשמה זה‡LpLשל  ‰ËÁ‡,תוקף ˙ÚLa Ìb ƒ¿«¿»∆ƒ¿»«ƒ¿««≈¿

‰fÓeהחטא בשעת גם קיימת באלקות הנשמה של  שהדביקות ÔeÓמכך  ƒ∆»
ÌbL ‰ÊL ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ ÔÈÚa Ìb הנשמה בהיות «¿ƒ¿«¿ƒ««¿»»¿«»∆∆∆«

‰hÓÏ זאת בכל  מאלוקות, בריחוק היא "Áe‰Âולכאורה ‰NÚ ¿«»«¬∆¿»«
"d˙ L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ eLz דבוקה להיות חוזרת והנשמה »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

ומקורה, BÓ‰בשורשה ‰Ê È‰¬≈∆∆
‰ÓLp‰ ˙eM˜˙‰ Û˜Bz ÏÚ«∆ƒ¿«¿«¿»»

Ca˙È B˙eÓˆÚa התקשרות שזו  ¿«¿ƒ¿»≈
דבר  ששום תקיפה כך  וכל  חזקה כך  כל 

בה. פוגע לא

Ï"p‰ ‰„BÚ‰L ,ÈL ÔÈÚÂ¿ƒ¿»≈ƒ∆»¬»««
הנשמה  ידה שעל  התשובה עבודת

העליון  למקורה יש ÏÚBt˙חוזרת ∆∆
השפעה  ‰Ûeb,לה ÏÚ Ìb«««
d˙ÏeÚÙe עבודת של  ההשפעה ¿»»

למקורה, הנפש השבת התשובה,

Ûeb‰L ÔÙ‡a ‡Ï ‡È‰ Ûeba«ƒ…¿…∆∆«
Ïha˙Ó,להתקיים Ìbוחדל  ‡l‡ ƒ¿«≈∆»«

‡L Ûeb‰L BÓk¿∆«ƒ¿»
,B˙e‡ÈˆÓa וכל הגדרים כל  עם ƒ¿ƒ

גשמית,ההגבלות  כמציאות הגוף של 

˙ÏÚBt ‰ÓLp‰ È‰ ומשפיעה ¬≈«¿»»∆∆
‰NBÚL ‰Ó ,eÈ‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿«¿«∆∆
התניא, בספר  הזקן  רבנו  כלשון 

ÏÙË BÙeb" לנשמה BLÙÂובטל  »≈¿«¿
"wÚ15 הגוף שביטול  ומובן  ƒ»

עליו . ומשפיע עליו  פועל  לנשמה

‰Ê M˜Ï LÈÂ הפעולה עניין  ¿≈¿«≈∆
הגשמי  הגוף על  הנשמה של  וההשפעה

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡n‰ ÌÚƒ«¿…»¿ƒ≈»
ÌÈLB„˜ ˙Lt16 »»«¿ƒ

‰Lt ÚL'È„ÈÒÁ‰) הפרשה' «¬ƒƒ∆»»»
‰iM‰החסידית' ‰Lt‰ ÏL∆«»»»«¿ƒ»

˜eÒt‰ ÏÚ (‰f‰ ÚeMa17 «»««∆««»
על  מפירות המדבר  האכילה איסור 

‰‡ıערלה  Ï‡ e‡B˙ Èkƒ»∆»»∆
,'Bb ÏÎ‡Ó ıÚ Ïk ÌzÚËe¿«¿∆»≈«¬»

‰B‡ÎÏc‰p‰c ,ÔeÓ BÈ‡ ¿ƒ¿»≈»¿ƒ≈
ÌÈc‰ „Ò התורה דיני  של  ≈∆«¿»ƒ

בשנותיו  העץ פירות באכילת

„Òkהראשונות  ‡e‰¿≈∆
˙eÏLÏzL‰ הדברים של ƒ¿«¿¿

‰hÓlÓ מוחלט איסור  של  הם ÏÚÓÏ‰,ממצב העץ פירות בו  למצב ƒ¿«»¿«¿»
מפרט, שהכתוב כפי  העץ lÁz‰קודש, קיום של  ראשון  "LÏLבשלב ¿ƒ»»…
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ט      

ּבחינת  ה ּוא  ערלים ", להם  יהיה  ׁשנים  ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ"ׁשל ׁש

ה ּלּולים  קד ׁש ּגֹו' הרביעית  "ּוב ּׁשנה  מרע ", ְִִִִֵֶַָָָָֹ"ס ּור 

כ ּו' ּביר ּוׁשלים  ׁשא ֹוכל ֹו האכילה 18להוי'" ּדגמת  ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֻ

ואינֹו ט ֹוב ". "ע ׂשה  ּבחינת  ֿ ט ֹוב , ויֹום  ְְְְֲִֵֵַַָּבׁשּבת 

ּבכל  לאכלם  מ ּתר  החמיׁשית  ׁשּבּׁשנה  מה  ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻמ ּובן,

האכיל ֹות  רב  ואדר ּבה , חל , ׁשל  ּבאפן וגם  ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹֹמק ֹום ,

וימים ֿ ּבׁשּבת ֹות  ולא  החל  ּבימ ֹות  האכיל ֹות  ְְְֲִִִֵַַָָָֹֹהן

ּבזה  והענין החמ ׁשית 19ט ֹובים . ה ּׁשנה  ׁשּיתר ֹון , ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

לברר  ׁשּבכח ּה יֹותר , נעלית  עב ֹודה  ׁשהיא  ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹה ּוא 

ּדרכי "ּבכל  להיֹות  - ה ּגׁשמ ּיים  ה ּדברים  את  ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּגם 

ל ׁשם 20ּדעה ּו" מע ׂשי "ּכל  מ ּזֹו ויתרה  , ְֲִִֵֵֵֶַָָָ

ּכׁשחסר 21ׁשמים " (ּגם  "מע ׂשי" ּבהיֹותם  ׁשּגם  , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

 ּדר ֿ ועל  ׁשמים ", "ל ׁשם  הם  הרי "ּדעה ּו"), ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָענין

טפל  "ּגּופ ֹו להיֹות  ה ּגּוף  על  ּגם  ׁשּפֹועל  ְִֵֵֶַַַַַָה ּנ"ל 

ע ּקר ". ְְִַָונפ ׁשֹו

ÔBˆŒÈ‰ÈÂ,א ּלּו ּבענינים  ה ּדּבּור  ֿ ידי ׁשעל  ƒƒ»ְְְִִִֵֵֶַַָ

ּבארץ  ה ּתל ּויֹות  מצ ֹות  לק ּיּום  ְְְִִֶַָָָנב ֹוא 

ּובתכלית  ֿ לבא , לעתיד  יהיה  ׁשּזה  ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹּבפעל ,

לא  וזה  עליה ", יֹוׁשביה  "ּכל  יהיּו ׁשאז ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹה ּׁשלמ ּות 

היה  האם  לע ּין יׁש (וגם  ׁשני, ּבית  ּבזמן ּגם  ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהיה 

ע ׂשרת  ׁשּגל ּו לאחר  רא ׁשֹון ּבית  ּבזמן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּכן

יהיּו ׁשאז ֿ לבא  לעתיד  ֿ ׁשאיןּֿכן מה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹה ּׁשבטים ),

ּבענינים  ׁשה ּדּבּור  ּובפרט  עליה ". יֹוׁשביה  ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ"ּכל 

ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ה ּתֹורה , ּבפנימ ּיּות  ה ּוא  ְְִִִִֵֶֶַָָא ּלּו

ה ּנ"ל  ׁשּמאמר  ׁשּזה ּו ח ּוצה , ה ּמעינֹות  ְֲֲֶֶֶַַַַַַָָָָהפצת 

ּבזה  וי ׁשנֹו "אחרי ", ּבפר ׁשת  ה ּוא  ּתֹורה ' ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּב'ל ּקּוטי 

צדק ' מה 'ּצמח  ּבא ּור  ּגם 22ּגם  נד ּפס  ולאחר ֹונה  , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

האמצעי  ּבעמר 23מאדמ ֹו"ר  לל "ג  ּגם  וׁשּי , ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּגּלּוי ה ּוא  ּגם 24ׁשענינֹו ׁשּלכן , ְְִִִִֵֶֶַַָָָ

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

שם.)18 ובפירש"י  כד ואילך.)19שם, 137 ע ' ח "ז לקו"ש ו.)20ראה ג, מי "ב .)21משלי  פ "ב  פרשתנו )22אבות אוה"ת

ואילך. א'נה ע ' ואילך. תתכז ע ' ואילך. תקסו ע ' צח . ואילך.)23ע ' תפד ע ' ח "ב  ויקרא האמצעי  אדמו"ר ראה )24מאמרי 

    
,"ÌÈÏÚ Ì‰Ï ‰È‰È ÌÈL באכילה אסורים הפירות אלה ובשנים »ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ

'Bb ˙ÈÚÈ‰ ‰Me" ,"ÚÓ eÒ" ˙ÈÁa ‡e‰ הם העץ פירות ¿ƒ«≈»«»»»¿ƒƒ
'eÎ ÌÈÏLeÈa BÏÎB‡L "'ÈÂ‰Ï ÌÈÏel‰ L„˜18 ועל בקדושה …∆ƒƒ«¬»»∆¿ƒ»«ƒ

היא  הרביעית בשנה הפירות ואכילת מיוחדות, הלכות ‰‡ÏÈÎ‰פי  ˙Ó‚cÀ¿«»¬ƒ»
,BËŒÌBÈÂ ˙aLa אכילה שהיא ¿«»¿

מצוה  BË".של  ‰NÚ" ˙ÈÁa¿ƒ«¬≈
ÔeÓ BÈ‡Â בשלוש האיסור  ולאחר  ¿≈»

השנה  פירות הראשונות, השנים

להתפלא  יש 'קודש', הם »Ó‰הרביעית
zÓ ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL∆«»»«¬ƒƒÀ»
Ì‚Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏÎ‡Ï¿»¿»¿»»¿«
 ,‰a„‡Â ,ÏÁ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆…¿«¿«»…

˙BÏÈÎ‡‰ האדם ‰Ôשל  »¬ƒ≈
ÏÁ‰ ˙BÓÈa ˙BÏÈÎ‡‰ שהן »¬ƒƒ«…
מצווה  עצמן  בהן  שאין  …¿ÏÂ‡אכילות
ÌÈBËŒÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa בהם ¿«»¿»ƒƒ

לאחר  ולכאורה מצווה, היא האכילה

למעלה, מלמטה 'השתלשלות' שהייתה

הראשונות  השנים שבשלוש בתחילה

הרביעית  ובשנה אסורים היו  הפירות

היו  החמישית בשנה הרי  קודש, היו 

להיות  ומדוע צריכים יותר  נעלה במצב

חול  הן  הפירות החמישית בשנה

רגילה? אכילה היא ואכילתן 

‰Êa ÔÈÚ‰Â19, שאכן הוא ההסבר  ¿»ƒ¿»»∆
למעלה  מלמטה של  סדר  כאן  יש

רגילים  הפירות שבה החמישית ובשנה

שבה  הרביעית השנה לגבי  מעלה יש

קדושים  ‰M‰הפירות ÔB˙iL∆ƒ¿«»»
‡È‰L ‡e‰ ˙ÈLÓÁ‰ דווקא «¬ƒƒ∆ƒ

רגילים  הפירות שבה «¬BÚ„‰ה השנה
Ï dÁÎaL ,˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈∆¿…»¿»≈

ולהעלות להפריד  מהרע הטוב את

לקדושה  ‰ÌÈcאותו  ˙‡ Ìb«∆«¿»ƒ
˙BÈ‰Ï  ÌÈiÓLb‰ הכתוב כלשון  ««¿ƒƒƒ¿

e‰Úc"במשלי  EÈÎc ÏÎa"20, ¿»¿»∆»≈
מדובר  החול כלומר , מעשי  ב'דרכיך ',

בהם  גם זאת ובכל  האדם של  הרגילים

הוא  החול , בענייני  העיסוק כדי  ותוך 

ה' את BfÓיודע ‰˙ÈÂ דרגה ויש ƒ≈»ƒ
בפרקי  ז "ל  חכמינו  כהוראת גשמיים, בדברים ראוי  עיסוק של  יותר  גבוהה

ÌÈÓL"אבות, ÌLÏ EÈNÚÓ Ïk"21"EÈNÚÓ" Ì˙BÈ‰a ÌbL , »«¬∆¿≈»«ƒ∆«ƒ¿»«¬∆
האדם  של  חול  "e‰Úc"מעשי  ÔÈÚ ÒÁLk Ìb) והכרה ידיעה ואין  «¿∆»≈ƒ¿«»≈

‰Ìבאלוקות  È‰ החול ), ÌÈÓL",מעשי  ÌLÏ" אכילה למשל  כמו  ¬≈≈¿≈»«ƒ
בכסף  להשתמש כדי  בפרנסה עיסוק ולהתפלל , ללמוד  כוח לאדם שיהיה כדי 

ומצוות  תורה ÏÚBtLלענייני  Ï"p‰ CcŒÏÚÂ למקורה הנשמה התעלות ¿«∆∆««∆≈
והשפעה  פעולה לה יש התשובה עבודת ידי  על  ‰Ûebושורשה ÏÚ Ìb«««

ÏÙË BÙeb" ˙BÈ‰Ï לנשמה ובטל  ƒ¿»≈
."wÚ BLÙÂ¿«¿ƒ»

eac‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ
,el‡ ÌÈÈÚa ההלכות פרטי  כולל  ¿ƒ¿»ƒ≈

השנה  פירות ואכילת האילן  פירות של 

בירושלים  Ìei˜Ïהרביעית ‡B»¿ƒ
,ÏÚÙa ı‡a ˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓƒ¿«¿»»∆¿…«

,‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È ‰fL בימות ∆∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
Ê‡Lהמשיח  ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙e¿«¿ƒ«¿≈∆»

"‰ÈÏÚ ‰ÈLBÈ Ïk" eÈ‰Èƒ¿»¿∆»»∆»
קדושת  הזה היא ובמצב הארץ

ÔÓÊaבשלימות, Ìb ‰È‰ ‡Ï ‰ÊÂ¿∆…»»«ƒ¿«
,ÈL ˙Èa חורבן לאחר  בית כי  «ƒ≈ƒ

ישראל  בני  כל  לא בבל  וגלות ראשון 

לארץ  ‰‡Ìחזרו  ÔiÚÏ LÈ Ì‚Â)¿«≈¿«≈«ƒ
ÔBL‡ ˙Èa ÔÓÊa Ôk ‰È‰»»≈ƒ¿««ƒƒ
ÌÈËM‰ ˙NÚ eÏbL Á‡Ï¿««∆»¬∆∆«¿»ƒ
כל  לא למעשה כאשר  זמן  באותו  האם

הארץ  קדושת בארץ, היו  ישראל  בני 

בשלימות  ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óהיתה ,(«∆≈≈
‡ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח Ê‡Lבימות ∆»ƒ»…∆»

"‰ÈÏÚ ‰ÈLBÈ Ïk" eÈ‰È שהרי ƒ¿»¿∆»»∆»
הארץ. כנפות מכל  גלויות קיבוץ יהיה

el‡ ÌÈÈÚa eac‰L ËÙeƒ¿»∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈
,‰Bz‰ ˙eiÓÈÙa ‡e‰ תורת ƒ¿ƒƒ«»

‰Ùˆ˙החסידות, ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆¬»«
e‰fL ,‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ זה ענין  ««¿»»∆∆

והתפשטות  תורת הפצת של  המעינות

בכך  גם ביטוי  לידי  בא החסידות

ÈËewÏ'a Ï"p‰ Ó‡nL∆«¬»««¿ƒ≈
,"ÈÁ‡" ˙LÙa ‡e‰ '‰Bz»¿»»««¬≈
מעלת  על  האמור  הפסוק מופיע בה

ה'' לפני  יכפר ... הזה ביום 'כי  התשובה

‰Êa BLÈÂ הנזכר במאמרÌb ¿∆¿»∆«
'˜„ˆ ÁÓv'‰Ó e‡a22, ≈≈«∆«∆∆

Ìb Òt„ ‰BÁ‡ÏÂ על ביאור  ¿»«¬»ƒ¿««
גם מאמר  ‰‡ÈÚˆÓזה "BÓ„‡Ó23ÓÚa ‚"ÏÏ Ìb CiLÂ יום , ≈«¿»∆¿»ƒ¿«»«¿«»…∆

של  אלה ההילולא בימים החל  יוחאי  בן  שמעון  Èelbרבי  ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»ƒ
˙eiÓÈt של Bz‰24‰ÊaL‰הסודות ‰ÁÓO‰ Ìb ÔÎlL , ¿ƒƒ«»∆»≈««ƒ¿»∆»∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



י

המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת קודש עמ' א              

        
         

        
         

   
       

         
      

            
       

        
       

         
         

     

      
     

       
       

        
          

     
      

       
          

        
        

       
     



























































    

הח ּלּוק  ׁשּזה ּו ּגל ּויה , ׂשמחה  היא  ׁשּבזה  ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָה ּׂשמחה 

היה  ּבאדר  ׁשז' ּבעמר , לל "ג  ּבאדר  ז' ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹּבין

נע ׂשה  ּכ ֿ אחר  ורק  כ ּו' הפכי ענין ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמ ּתח ּלה 

ּגם  היה  ּבעמר  ל "ג ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  כ ּו', ְִֵֵֶֶַַַָָָָֹׂשמחה 

ּגל ּויה  ׂשמחה  ׁשל  ענין זאת 25מ ּתח ּלה  וע ֹוד  , ְְְְְִִִִֶָָָָֹ

וׁשב ּוע  ׁשּבה ֹוד , ה ֹוד  ּבספירת  ה ּוא  ּבעמר  ְְְִִֶֶֶַַַָָֹׁשּל"ג 

ּתח ּתֹון, הכי  ּבחינת  העמר , ספירת  ׁשל  ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָֹהחמיׁשי

עליֹונה , הכי ּבחינה  עם  מתק ּׁשר  זה  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָוהרי

למעלה  ׂשמחה  כ ּו', עליֹון מ ּגדר  ּגם  ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּלמעלה 

והג ּבלה  מדידה  ּבאים 26מ ּכל  ֿ זה  ֿ ידי ועל  , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

על  ע ֹולם  וׂשמחת  וה ּׁשלמה , האמ ּתית  ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻל ּגא ּלה 

.27רא ׁשם  ָֹ
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.211 ע ' תש"ד סה"מ  ריט . ע ' תרס "ו המשך ב . רחצ , שמות ובכ"מ .)25תו"ח  תכה. ע ' ח "ב  להצ "צ , הזהר ביאורי  ראה

ועוד.)26 ואילך. א דש, בעומר הל"ג שער דא"ח  עם סידור יא.)27ראה נא, י . לה, ישעי '
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הילולא  בעומר ,שמחת ל "ג  ביום e‰fLדרשב"י  ,‰ÈeÏb ‰ÁÓN ‡È‰ƒƒ¿»¿»∆∆

˜elÁ‰ ההבדל„‡a 'Ê ÔÈa רבנו משה של  ההילולא ÏÏ"‚יום «ƒ≈«¬»¿«
,ÓÚa של ההילולא ÔÈÚרשב"י יום ‰lÁzÓ ‰È‰ „‡a 'ÊL »…∆∆«¬»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

,'eÎ ‰ÁÓN ‰NÚ CkŒÁ‡ ˜Â 'eÎ ÈÎÙ‰ ז "ל חכמינו  כמאמר  »¿ƒ¿«««««¬»ƒ¿»
שנפל  "כיוון  מגילה) (במסכת בגמרא

שמחה  (המן ) שמח אדר , בחודש פור 

שמת  בירח הפור  לי  נפל  אמר : גדולה.

באדר  שבשבעה יודע היה ולא משה בו 

רש"י  ופירש נולד ". באדר  ובשבעה מת

על  שיכפר  הלידה יום הוא "כדאי 

ליום  היחס שבתחילה היינו  המיתה",

בלתי  כדבר  היה רבינו  משה הסתלקות

גובר  ישראל  של  מזלם אין  שבו  רצוי 

התהפך  כך  אחר  ורק שמח, המן  ולכן 

מסוגל  יום שהוא והתברר  הדבר 

משה, לידת יום גם הוא כי  לישראל ,

‰È‰ ÓÚa ‚"Ï ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«»…∆»»
‰ÁÓN ÏL ÔÈÚ ‰lÁzÓ Ìb«ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿»

‰ÈeÏb25 לשמוח כי ציווה רשב"י  ¿»
הסתלקותו , lL"‚ביום ˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«

„B‰ ˙ÈÙÒa ‡e‰ ÓÚa»…∆ƒ¿ƒ«

,„B‰aL אפילו ואין  באלוקות והשגה הבנה אין  אם שגם הכוונה ה' בעבודת ∆¿
להודות. שצריך  הודאה לפחות יש האלוקית, לאמת והסכמה »«¿ÚeLÂהודאה

,ÔBzÁz ÈÎ‰ ˙ÈÁa ,ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ÏL ÈLÈÓÁ‰ המידות שכן  «¬ƒƒ∆¿ƒ«»…∆¿ƒ«¬ƒ«¿
כי  שבהוד ' ב'הוד  עצמה ובהוד  ההוד , במידת מסתיימות האדם של  הפנימיות

התקשרות  הוא תפקידן  ומלכות יסוד 

– מגופא" "לבר  והן  לזולת והשפעה

עצמו  לגוף Ê‰מחוץ È‰Â דווקא «¬≈∆
הודאה, שבמידות, התחתונה הבחינה

ÈÎ‰ ‰ÈÁa ÌÚ M˜˙Óƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¬ƒ
,‰BÈÏÚ אפשר ההודאה ידי  על  כי  ∆¿»

מהבנה  שלמעלה למה גם להתחבר 

העליונה  הבחינה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰והשגה,
,'eÎ ÔBÈÏÚ „bÓ Ìb לגביה כי  «ƒ∆∆∆¿

ומטה  «¿ÁÓNƒ‰שווים,מעלה
‰„È„Ó ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â26‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לימוד , ¿«¿»»¿«¿≈∆
יום  של  עניינו  התורה, פנימיות והפצת

דרשב"י , הילולא בעומר  ÌÈ‡a»ƒל "ג 
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»

ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ נצחית ÏÚשמחה ¿ƒ¿«»«
ÌL‡27. …»
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