
יד

zay ,epif`d zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,ixyz 'g ,daey

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰·eL עּמכם קחּו ּגֹו' אלקי הוי' עד יׂשראל »ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹ

ּונׁשּלמה  גֹו' הוי' אל וׁשּובּו ְְְְֲִֶַָָָָּדברים

ׂשפתינּו "ׁשּובה 1פרים אֹומרֹו להבין וצרי . ְְְְִִִֵָָָָָ

הּמעלה  ׁשם ׁשהּוא ּדיקא, "יׂשראל" ,2יׂשראל", ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

אנׁשים  ועם אלקים עם ׂשרית "ּכי ׁשם ְֱֲִִִִִִֵַָָָֹעל

ּבענין 3וּתּוכל" מדּבר ׁשהּכתּוב ּכיון ּדלכאֹורה, , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

נעלֹות  מדרגֹות ּגם ׁשּיׁש אף הרי ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָהּתׁשּובה,

אל  ּתׁשּוב ּד"והרּוח לּתׁשּובה עד ְְְְִֶַַַָָָָּבתׁשּובה,

נתנּה" אׁשר ּפׁשטּות 4האלקים מּכלֿמקֹום , ְְֱֲִִֶַָָָָָֹ

הּתׁשּובה  מצות ּובפרט הּתׁשּובה, ענין ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָוהתחלת

מצֹותֿעׂשה  ּברמ"ח ׁשּנמנית ּבאפן 5ּכפי זה הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

ּדברים  לוּדּוי ּדברים"6ׁשּׁשּי עּמכם )7("קחּו ְְְְִִִִֶֶַָָָָ

ׂשפתינּו"), פרים ("ּונׁשּלמה קרּבן ְְְְֲִֵַַַָָָָָָוהבאת

על  'יׂשראל', ּבמדרגת ׁשּיכת אינּה ּכזֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּותׁשּובה

ּבני  ּכאׁשר ּדוקא אּלא ּגֹו', ׂשרית" "ּכי ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשם

ּבׁשם  ׁשּנקראים ּומּצב ּבמעמד נמצאים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

"ׁשּובה  ּכאן נאמר לּמה ואםּֿכן ּבלבד, ְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹ'יעקב'

ּד("ׁשּובה  הּדּיּוק להבין צרי ּגם ְְְִִִִֵַַָָָָיׂשראל".

"אלקי הוי' עד מה 8יׂשראל) להבין צרי ּגם . ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הרי  ּדלכאֹורה , ּדברים", עּמכם "קחּו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָׁשּכתּוב

העבר  על החרטה היא הּתׁשּובה מצות ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָעּקר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבּלב, ׁשהיא - להּבא על 9והּקּבלה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

בֿג.1) יד, המאמרים 2)הושע (ספר תרצ"ה הנ"ל ד"ה א'תצז. ע' שובה לשבת דרושים באוה"ת ישראל שובה רד"ה ראה

.(15 ע' תש"ד המאמרים (ספר תש"ד א). שכח, ח"ב כט.3)קונטרסים לב, פרשתנו.4)וישלח ריש לקו"ת וראה ז. יב, קהלת

ואילך.5) 18 ע' חל"ח שיחות לקוטי וראה עג. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ ואילך.6)ראה ה"ב פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה

א'רס).7) ע' (ח"ג עה"פ נ"ך אוה"ת שם). (הושע עה"פ ומצו"ד תרגום ב.8)ראה סו, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

ל.9) ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(השבת  שובה' 'שבת של ההפטרה את הפותח הפסוק וזה הושע בנבואת נאמר

הכיפורים): יום ועד השנה שמראש התשובה ימי בעשרת

ÌÈ¯·c ÌÎnÚ eÁ˜ 'Bb EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL הגידו »ƒ¿»≈«¬»»¡…∆¿ƒ»∆¿»ƒ
שלכם  החטאים על ÌÈ¯Ùוידוי ‰ÓlLe 'B‚ 'ÈÂ‰ Ï‡ e·eLÂ¿∆¬»»¿«¿»»ƒ

eÈ˙ÙN1.לכפרה קרבנות הביאו וכן ¿»≈
B¯ÓB‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ מדוע ¿»ƒ¿»ƒ¿

על  התשובה לעניין כאן אומר הכתוב

ועוונות Ï‡¯NÈ",חטאים ‰·eL"»ƒ¿»≈
,‡˜Èc "Ï‡¯NÈ" מדייק והכתוב ƒ¿»≈«¿»

'ישראל' בשם דווקא ומשתמש

‡e‰L השונים השמות מבין ∆
בהם, נקראים ישראל בני שהיהודים

הוא 'ישראל' ‰ÏÚn‰השם ÌL2, ≈««¬»
מעלתם  את ומבטא המדגיש שם

ניתן  'ישראל' השם שהרי וחשיבותם

עם  שנאבק לאחר אבינו ליעקב

עשו, של שרו "Èkהמלאך, ÌL ÏÚ«≈ƒ
˙È¯N וגדולה שררה ÌÚלשון »ƒ»ƒ

ÌÈ˜Ï‡מלאכיםÌÈL‡ ÌÚÂ ¡…ƒ¿ƒ¬»ƒ
"ÏÎezÂ3ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc , «»¿ƒ¿»≈»

ÔÈÚa ¯a„Ó ·e˙k‰L∆«»¿«≈¿ƒ¿«
Ìb LiL Û‡ È¯‰ ,‰·eLz‰«¿»¬≈«∆≈«
„Ú ,‰·eL˙a ˙BÏÚ ˙B‚¯„Ó«¿≈«¬ƒ¿»«

Áe¯‰Â"c ‰·eLzÏ הנשמה «¿»¿¿»«
מחדשeLz·האלוקית ‡Ïותתחבר »∆

"d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰4, שהיא »¡…ƒ¬∆¿»»
וכיוון  בתשובה, ביותר גבוהה דרגה

בד  גם קיימת גבוהות שתשובה רגות

הסבר  להיות יכול היה זה ה', בעבודת

התשובה  בנושא כשמדובר מדוע

'ישראל' בלשון משתמש הכתוב

וחשיבות, מעלה «ŒÏkÓƒהמבטא
ÌB˜Ó לגבי נכון אכן שזה למרות »

הגבוהות  בדרגות ¿»eËLt˙תשובה
המושג  של הפשוטה המשמעות

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙ÏÁ˙‰Â כפי ¿«¿»«ƒ¿««¿»
גבוהות לדרגות שייכים לא שעדיין ה' בעבודת מתחילים אצל «¿Ë¯Ù·eƒשהוא
‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯a ˙ÈÓpL ÈÙk ‰·eLz‰ ˙ÂˆÓ5, כמבואר ƒ¿««¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¿««ƒ¿¬≈

הציווי  אבל המצוות במניין נמנית אינה עצמה התשובה המצוות, במוני

שהתשובה  כפי כי כאן נאמר כך ועל נימנה, כן תשובה, כשעושים להתוודות

זה  בהקשר נאמר מדוע התמיהה יותר עוד מודגשת המצוות, במניין נמנית

החטא, על להתודות המצווה כמצווה, התשובה הרי כי Ê‰'ישראל' È¯‰¬≈∆
ÌÈ¯·c ÈecÂÏ CiML ÔÙ‡a6) זה בפסוק ÌÎnÚכנאמר eÁ˜" ¿…∆∆«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆

"ÌÈ¯·c7Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ( ¿»ƒ«¬»«»¿»
זה ( בפסוק «¿»¿"ÓlLe‰כנאמר

BÊk ‰·eL˙e ,("eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù»ƒ¿»≈¿»»
מעשה  על להתוודות צורך יש שבה

על  לכפר כדי קרבן ולהביא החטא

Óa„¯‚˙החטא  ˙ÎiL dÈ‡≈»«∆∆¿«¿≈«
"˙È¯N Èk" ÌL ÏÚ ,'Ï‡¯NÈ'ƒ¿»≈«≈ƒ»ƒ»

,'Bb ונעלית גבוהה בדרגה הם שאז

ה' תשובה,‡l‡בעבודת על מדובר ∆»
לכפרה, וקרבנות דברים וידוי עם

Èaהשייכת ¯L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆¿≈
„ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¬»

·vÓe'ה בעבודת ÌÈ‡¯˜pLנחות «»∆ƒ¿»ƒ
,„·Ïa '·˜ÚÈ' ÌLa שהוא שם ¿≈«¬…ƒ¿«

ונחות  נמוך הכי (החלק עקב י' אותיות

אותיות  שהוא מ'ישראל' בשונה בגוף),

ונעלה  גבוה הכי (החלק ראש' 'לי

Ô‡kבגוף) ¯Ó‡ ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»»∆¡«»
"Ï‡¯NÈ ‰·eL" שובה' ולא »ƒ¿»≈
יעקב'?

˜eic‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb של «»ƒ¿»ƒ«ƒ
הכתוב בהמשך «¿eL")c·‰האמור

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú (Ï‡¯NÈ8, ƒ¿»≈«¬»»¡…∆
של  הדברים משמעות מה כלומר

ישראל  בני של שהתשובה הנביא

אלוקיך'? ה' 'עד להיות צריכה

·e˙kL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆»
התשובה  על המדבר זה ¿"˜eÁבפסוק

,‰¯B‡ÎÏc ,"ÌÈ¯·c ÌÎnÚƒ»∆¿»ƒ¿ƒ¿»
‡È‰ ‰·eLz‰ ˙ÂˆÓ ¯wÚ È¯‰¬≈ƒ«ƒ¿««¿»ƒ

‰Ë¯Á‰ מתחרט ÏÚשהאדם «¬»»«
¯·Ú‰ בעבר שנעשה החטא על ∆»»

‰Ïaw‰Âיחטא שלא ומחליט עצמו על מקבל -שהאדם ‡a‰Ï ÏÚ ¿««»»«¿«»
‡È‰L והקבלה שעיקר la·,החרטה התורה מן הוכחה ומביא וממשיך ∆ƒ«≈

בלב  היא e˙kL·התשובה BÓÎe9בתורהEe‡ˆÓe EÏ ¯va'ּגֹו ¿∆»««¿¿»
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טו l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

ּגֹו' אלקי הוי' עד וׁשבּת ּגֹו' ּומצאּו ל ְְְְֱֲֶַַַַָָָָֹּבּצר

ּכתיב  מּניּה לבב",10(ּולעיל ּבכל תדרׁשּנּו "ּכי ( ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָ

עּמכם  "קחּו ענין את ּבמיחד מפרט ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻולּמה

ׁשּכתּוב  ּבמה להבין צרי וגם ּדוקא. ְְְְְִִִֶַַַָָָָָּדברים"

ּבזה  הּפׁשּוט ּדהּפרּוׁש ׂשפתינּו", פרים ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ"ּונׁשּלמה

ּגם 11הּוא  להיֹות צריכה ׁשּבתׁשּובה ּדכיון ,ְְְְִִִֵֶַָָָ

ּביתֿ מּׁשחרב ועכׁשו (ּכּנ"ל), קרּבן ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהבאת

זה  על הּנה קרּבנֹות, להקריב איֿאפׁשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמקּדׁש

ׁשאפׁשר  ׂשפתינּו", פרים "ּונׁשּלמה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָנאמר

ּכי  הּתפּלה, עלֿידי הּקרּבנֹות ענין את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלהׁשלים

ּתּקנּום" קרּבנֹות ּכנגד עלֿידי 12"ּתפּלֹות וכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר העֹוסק 13הּתֹורה, ּכל ְֲֵֵַַַַָָָ

עדין  אבל וכּו'. עֹולה הקריב ּכאּלּו עֹולה, ְְְְֲֲִִִִַַָָָּבתֹורת

ענין  את הּכתּוב  מדּגיׁש לּמה להבין, ְְְִִִִֶַַַָָָָָצרי

הּתׁשּובה  לענין ּבנֹוגע ׂשפתינּו" פרים ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּונׁשּלמה

לכּפרה  ּבאים ׁשאינם קרּבנֹות יׁש הרי ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדוקא,

"ריח  הּוא הּקרּבנֹות ענין עּקר ואדרּבה, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּכלל,

להוי'" רּוח) (נחת ענין 14ניחח הּוא 'ריח' ּכי , ְֲִִִֵַַַַַַַָָֹ

ּדקרּבנא  ׁש"רזא למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֻההעלאה

ּדאיןֿסֹוף" רזא עד ׁשּנתּבאר 15עֹולה (ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּלפניֿזה  אחר16ּֿבּמאמר נעׂשה ועלֿידיֿזה ,( ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

מּלׁשֹון  ה"ניחח", ענין ּדרּגא'17ּכ ,18'נחֹות ְְְְִִִַַַַָָֹ

וכּמבאר  למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹׁשהּוא

הּבהמה,ׁשעלֿידי 20ּובּתניא 19ּבּזהר  הקרבת ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ועלֿידי  החי, מין ּבכל והמׁשכה העלאה ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָנעׂשית

מין  ּבכל והמׁשכה העלאה נעׂשית סלת ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹעּׂשרֹון

למין  ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשּכן מּובן [ּומּזה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּצֹומח
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כט.10) ס"ט.11)שם, ס"א תניינא מהדורא או"ח אדה"ז שו"ע גם אֿב.12)ראה כו, ברכות בסופה.13)ראה מנחות

ועוד.14) (ובפירש"י). ח כח, פינחס ט. א, ב.15)ויקרא כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר פ"א 16)ראה מנחות בסוף איתא ד"ה

יז). ע' תש"ל המאמרים א.17)(ספר סג, ד.18)יבמות צב, שמע"צ א. עו, פינחס לקו"ת ב.19)ראה רמ, זח"ג ראה

ואילך).20) סע"א (קא, פי"ב אגה"ת וראה ב). (מג, פל"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישובו  אזי ליצלן) (רחמנא צרות ויסבלו בגלות יהיו ישראל בני שכאשר

dÈpÓבתשובה  ÏÈÚÏe) 'Bb EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú z·LÂ,ממנו למעלה ¿«¿»«¬»»¡…∆¿≈ƒ≈
לכן  קודם ˙„¯epLכתוב È˙k10·היינו Èk" את ) ותבקש תדרוש כאשר ¿ƒƒƒ¿¿∆

E··Ï",הקדושֿברוךֿהוא ÏÎa עיקר כי מובן הפסוקים ומסמיכות ¿»¿»¿
היא  אלקיך") ה' עד ("ושבת התשובה

לבבך') בכל ('תדרשנו ««¿nÏÂ‰בלב
Ë¯ÙÓ כאן ‡˙הכתוב „ÁÈÓa ¿»≈ƒ¿À»∆

"ÌÈ¯·c ÌÎnÚ eÁ˜" ÔÈÚƒ¿«¿ƒ»∆¿»ƒ
‡˜Âc את להדגיש שבמקום היינו «¿»

עניין  דווקא מודגש הלב נושא

הדיבור?

·e˙kL ‰Óa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿«∆»
הכתוב  ÌÈ¯Ùבסיום ‰ÓlLe"¿«¿»»ƒ

ËeLt‰ Le¯t‰c ,"eÈ˙ÙN¿»≈¿«≈«»
‡e‰ ‰Êa11‰·eL˙aL ÔÂÈÎc , »∆¿≈»∆ƒ¿»

Ôa¯˜ ˙‡·‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¬»«»¿»
(Ï"pk) שמפורש (כמו כפרה בתור ««

שחובה  שונים קרבנות לגבי בתורה

חטא), על ככפרה «¿»¿ÂLÎÚÂלהביאם
הגלות  Œ˙Èaבזמן ·¯ÁMÓƒ∆»«≈

·È¯˜‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ∆¿»¿«¿ƒ
˙Ba¯˜,כפשוטם‰Ê ÏÚ ‰p‰ »¿»ƒ≈«∆

ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe" ¯Ó‡∆¡«¿«¿»»ƒ
ÌÈÏL‰Ï ¯LÙ‡L ,"eÈ˙ÙN¿»≈∆∆¿»¿«¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««»¿»«¿≈

‰lÙz‰,בשפתיים בדיבור Èkשהיא «¿ƒ»ƒ
הגמרא k‚„כדברי ˙BlÙz"¿ƒ¿∆∆

"Ìewz ˙Ba¯˜12ÔÎÂ אפשר , »¿»ƒ¿¿≈
הזה  בזמן הקרבנות עניין את להשלים

¯Ó‡Ók ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯13בגמראÏk «≈»

,‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ את ולומד »≈¿«»
עולה, להקרבת הנוגעות ההלכות

'eÎÂ ‰ÏBÚ ·È¯˜‰ el‡k וכן ¿ƒƒ¿ƒ»¿
זה  ובכלל הקרבנות, שאר לגבי

חטא  על ככפרה הבאים הקרבנות

בדיבור  הוא התורה לימוד וגם ועוון,

בכתוב הפשוט הפירוש זהו ואמנם ÔÈ·‰Ï,בשפתיים. CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ï·‡¬»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
"eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe" ÔÈÚ ˙‡ ·e˙k‰ LÈb„Ó ‰nÏ»»«¿ƒ«»∆ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿»≈

בשפתיים  דיבור ידי על הזה בזמן הקרבנות עניין ÔÈÚÏהשלמת Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«
‡˜Âc ‰·eLz‰,'...ישראל ל'שובה ˜¯Ba˙ובהמשך LÈ È¯‰ «¿»«¿»¬≈≈»¿»

‰¯tÎÏ ÌÈ‡a ÌÈ‡L חטאים ÔÈÚעל ¯wÚ ,‰a¯„‡Â ,ÏÏk ∆≈»»ƒ¿«»»¿»¿«¿«»ƒ«ƒ¿«
‡e‰ ˙Ba¯w‰ אלא חטאים על כפרה ¯Áe)לשם ˙Á) ÁÁÈ ÁÈ¯" «»¿»≈«ƒ…««««

"'ÈÂ‰Ï14, עבודת של הרוחנית שמשמעותה וחסידות, בקבלה כמבואר «¬»»
של  (וגם הקרבן את המביא האדם של לאלוקות התקרבות היא הקרבנות

באים  שמהם והחי הצומח הדומם,

כך  היא וההתקרבות הקרבנות),

מלמטה  התעלות ישנה שתחילה

האלוקות, אל האדם מצד למעלה,

והתגלות  הארה המשכה, מכן ולאחר

אל  האלוקות מצד למטה, מלמעלה

עניין  שעיקר שממשיך וזהו האדם,

'ריח', גורם שהאדם הוא הקרבנות

כביכול, למעלה רוח, נחת Èkƒהיינו
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÁÈ¯'≈«ƒ¿«««¬»»
‡Ê¯"L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆»»
ŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯˜c¿À¿»»∆«»»¿≈

"ÛBÒ15 הקרבן שסוד הזוהר כדברי

האין  סוד עד למעלה) (מלמטה עולה

מהעולם  שלמעלה האלוקות סוף,

¯Ó‡na ¯‡a˙pL BÓk)¿∆ƒ¿»≈««¬»
‰ÊŒÈÙlL16 איתא' המתחיל דיבור ∆ƒ¿≈∆

שנאמר  מנחות' מסכת בסוף

לאור  יוצא שנה, תשרי ו' בהתוועדות

ב'דבר  אפשר בדרך ביאור עם גם

זו  שנה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰מלכות' ,(¿«¿≈∆
בדרך  לאלוקות מהקירוב כתוצאה

למעלה ‡CkŒ¯Áמלמטה ‰NÚ«¬»««»
ÔBLlÓ ,"ÁÁÈ"‰ ÔÈÚ17 ƒ¿««ƒ…«ƒ¿

'‡b¯c ˙BÁ'18,'ניחוח' המילה ¿«¿»
הריח, לנושא מתייחסת פשוטו שלפי

'נחות  בארמית לביטוי גם רומזת

דרגה, לרדת ÔÈÚדרגא', ‡e‰L∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ האלוקית וההארה ««¿»»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אל מהאלוקות ƒ¿«¿»¿«»
והבריאה  fa‰¯האדם ¯‡·nÎÂ19 ¿«¿…»«…«

Èz·e‡20˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚL ««¿»∆«¿≈«¿»«
‰Ó‰a‰,שבבריאה החי מסוג שהיא «¿≈»

‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰ ˙ÈNÚ האופנים בשני לאלוקות הבריאה קירוב «¬≈«¬»»¿«¿»»
למטה ומלמעלה למעלה מלמטה ‰ÈÁהאמורים, ÔÈÓ ÏÎa,העולם שבכל ¿»ƒ««

˙ÏÒ ÔB¯OÚ È„ÈŒÏÚÂהצומח מסוג שהוא קמח ‰ÏÚ‡‰של ˙ÈNÚ ¿«¿≈ƒ»…∆«¬≈«¬»»
ÁÓBv‰ ÔÈÓ ÏÎa ‰ÎLÓ‰Â העולם ‰e‡שבכל ÔkL Ô·eÓ ‰fÓe] ¿«¿»»¿»ƒ«≈«ƒ∆»∆≈
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eb'טז jiwl` 'ied cr l`xyi daey

קרּבן, ּבכל ׁשהיה הּמלח ׁשעלֿידי ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדֹומם,

הּדֹומם  מין ּבכל והמׁשכה העלאה וכן 21נעׂשית , ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָ

האדם  עלֿידי  הּמדּבר, למין ּבנֹוגע ּגם ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָהּוא

ענין  הּוא  הּקר ּבנֹות ענין ׁשעּקר  וכיון ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמקריב].

לכּפרה  ׁשּיכים אינם הּקרּבנֹות ורב ניחח", ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹ"ריח

ענין  את הּכתּוב  מדּגיׁש מּדּוע אםּֿכן ְְְִִִֵֶַַַַַָָּכלל,

הּתׁשּובה  לענין ּבנֹוגע ׂשפתינּו" פרים ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּונׁשּלמה

ְַָּדוקא.

ּדּבּורÔ·eÈÂֿב) ּבּמאמר הּמבאר ּבהקּדים זה ¿»ְְְֲִִֶַַַַָָֹ

הוי' עד יׂשראל "ׁשּובה ְְֲִִֵַַַָָָָהּמתחיל

תר"ל  ּבׁשנת "מאה 22אלקי לפני (ׁשּנאמר ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָֹ

("קחּו ּדברים' 'וּדּוי ּבענין ׁשם ׁשּמדּיק ְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשנה),

מצות  עּקר הלא ּדלכאֹורה, ּדברים"), ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹעּמכם

'וּדּוי  ענין ּומהּו ּבּלב, החרטה היא ְְֲִִִֵַַַַַָָָהּתׁשּובה

מאמר  ּבהקּדים זה ׁשּיּובן ּומבאר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדברים'.

ז"ל  החֹוטאת 23רּבֹותינּו נפׁש לּתֹורה: ׁשאלּו ֲֵֵֶֶַַַָָ

לֹו. ויתּכּפר  אׁשם יביא אמרה: ּתתּכּפר, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּמה

לֹו. ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה אמר: להּקּב"ה, ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָׁשאלּו

ּתֹורה  אמרה מה מּפני מּובן, אינֹו ְְְְִִֵֵַָָָָָּדלכאֹורה

"יעׂשה  אמר והּקּב"ה לֹו", ויתּכּפר אׁשם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ"יביא

ּכּלא  וקּודׁשאּֿבריֿהּוא אֹוריתא הלא ְְְְְֲִַָָָָֹֻּתׁשּובה",

אחד"24חד  וחכמתֹו הם 25("הּוא מה ּומּפני ,( ְְְִֵֵֶַַָָָ

ׁשחלּוקים  זאת, ועֹוד ּבתׁשּובֹותיהם. ְְְֲִִִֵֶֶָֹֻמחּלקים

היא  הּקרּבנֹות ׁשעלֿידי הּכּפרה ּכי ּבתכלית, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהם

ׁשה  הּזדֹונֹות, על ולא הּׁשגגֹות, על על רק רי ְְְֲֵֶַַַַַַָֹ

ׁשּמענה  ואף הּתֹורה. עלּֿפי ּתּקנה ׁשּום אין ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזיד

אׁשם, ּובקרּבן כּו', אׁשם" "יביא הּוא ְְִַַָָָָָָָהּתֹורה

יׁשנֹו ׁשֹוגג, ספק על ׁשּבא האׁשם מּלבד ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּנה
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ועוד.21) ספ"ב. אבי"ע) קיצור (שער נ שער חיים ואילך.22)עץ שנח ע' תרכ"ט המאמרים תהלים 23)ספר שמעוני ילקוט

תשב). (רמז כה בתחילתו.24)מזמור ו תיקון תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא ראה

ועוד. א. מו, נצבים פרקים 25)לקו"ת שמונה ה"ה. פ"ה תשובה הל' ה"י. פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם וראה פ"ב. תניא

פ"ח. להרמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ôa¯˜ ÏÎa ‰È‰L ÁÏn‰ È„ÈŒÏÚL ,ÌÓBc‰ ÔÈÓÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿ƒ«≈∆«¿≈«∆«∆»»¿»»¿»

הדומם, מסוג הוא ÔÈÓשהמלח ÏÎa ‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰ ˙ÈNÚ«¬≈«¬»»¿«¿»»¿»ƒ
ÌÓBc‰21Ì„‡‰ È„ÈŒÏÚ ,¯a„n‰ ÔÈÓÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ , «≈¿≈«¿≈«¿ƒ«¿«≈«¿≈»»»

[·È¯˜n‰ כל את ומקרבת ומרוממת מעלה הקרבנות שעבודת ונמצא ««¿ƒ
בדרך  (תחילה לאלוקות הבריאה

המשכה). בדרך כך ואחר העלאה

˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ¯wÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«ƒ¿««»¿»
,"ÁÁÈ ÁÈ¯" ÔÈÚ ‡e‰ לעשות ƒ¿«≈«ƒ…«

ולהמשיך  למעלה מלמטה רוח נחת

לעיל  כמבואר למטה, מלמעלה אלוקות

ÌÈÎiL ÌÈ‡ ˙Ba¯w‰ ·¯Â¿…«»¿»≈»«»ƒ
‰¯tÎÏ חטאים ‡ÔkŒÌעל ,ÏÏk ¿«»»¿»ƒ≈

ÔÈÚ ˙‡ ·e˙k‰ LÈb„Ó ÚecÓ«««¿ƒ«»∆ƒ¿«
"eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe"¿«¿»»ƒ¿»≈
‡˜Âc ‰·eLz‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿»«¿»
לקרבנות  במיוחד שהכוונה ומשמע

לכפרה? באים שכן הללו

‰Ê Ô·eÈÂ והדיוקים ·) השאלות ¿»∆
לעיל האמורים זה ÌÈc˜‰a¿«¿ƒבכתוב

Œ¯eacתחילה ¯Ó‡na ¯‡·n‰«¿…»««¬»ƒ
ÏÈÁ˙n‰ בפסוק "eL·‰הפותח ««¿ƒ»

„Ú Ï‡¯NÈ"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ƒ¿»≈«¬»»¡…∆
Ï"¯˙ ˙La22¯Ó‡pL) ידי על ƒ¿«∆∆¡«

הרביעי  שמואל, (רבי מהר"ש אדמו"ר

חב"ד) אדמו"רי ≈¿ÈÙÏƒבשושלת
,‰L ‰‡Ó אמירת לפני שנה מאה ≈»»»

שובה  בשבת הרבי ידי על זה מאמר

תש"ל  ÌLבשנת ˜i„nL ,(∆¿«≈»
'ÌÈ¯·c ÈecÂ' ÔÈÚa שבעניין ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ

דברי (התשובה  מכוונים זה שעל 

כאן ÌÎnÚהכתוב eÁ˜"¿ƒ»∆
,("ÌÈ¯·c האמורה השאלה את ¿»ƒ

wÚ¯לעיל, ‡Ï‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬…ƒ«
‰Ë¯Á‰ ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»ƒ«¬»»
העתיד) על הקבלה (וכן העבר על

'ÌÈ¯·c ÈecÂ' ÔÈÚ e‰Óe ,·la«≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ
בפה? באמירה

¯‡·Óe במאמר מהר"ש אדמו"ר ¿»≈
ÌÈc˜‰aהנזכר, ‰Ê Ô·eiL∆»∆¿«¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó23במדרש˙‡ËBÁ‰ LÙ :‰¯BzÏ eÏ‡L «¬««≈»¬«»∆∆«≈
¯tk˙z ‰na,החטא È·È‡התורה ‡Ó¯‰על tk˙ÈÂ¯קרבן: ÌL‡ «∆ƒ¿«≈»¿»»ƒ»»¿ƒ¿«≈

‰"aw‰Ï eÏ‡L .BÏ,החוטאת נפש של והכפרה התיקון ‡Ó¯מהו »¬¿«»»»«
BÏ.הקדושֿברוךֿהוא: ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ.המדרש דברי כאן עד «¬∆¿»¿ƒ¿«≈

ÌL‡ ‡È·È" ‰¯Bz ‰¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»¿»»»ƒ»»
,"‰·eLz ‰NÚÈ" ¯Ó‡ ‰"aw‰Â ,"BÏ ¯tk˙ÈÂ יש מדוע כלומר, ¿ƒ¿«≈¿«»»»««¬∆¿»

החטא  לתיקון הדרך בין הבדל

החטא  לתיקון לדרך התורה שאומרת

הקדושֿברוךֿהוא  …¬‰Ï‡שאומר
הזוה  Œ‡L„e˜Âרכדברי ‡˙È¯B‡«¿»¿¿»

„Á ‡lk ‡e‰ŒCÈ¯a24 התורה ¿ƒÀ»«
אחד הכול ובלשון (והקדושֿברוךֿהוא

דברי  יסוד על התניא, בספר הזקן רבנו

הקדושֿברוךֿהוא "‰e‡הרמב"ם

B˙ÓÎÁÂ ורצונו חכמתו שהיא התורה ¿»¿»
הקדושֿברוךֿהוא ),Á‡25„"של ∆»

Ì‰ ‰Ó ÈtÓeֿוהקדוש התורה ƒ¿≈«≈
ÌÈ˜lÁÓ¿À»ƒברוךֿהוא

Ì‰È˙B·eL˙a של תקנתו לגבי ƒ¿≈∆
היא  שהכפרה אומרת שהתורה החוטא

אומר  והקדושֿברוךֿהוא הקרבן ידי על

התשובה? ידי על היא שהכפרה

Ì‰ ÌÈ˜eÏÁL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¬ƒ≈
,˙ÈÏÎ˙a יותר מתחזקת והשאלה ¿«¿ƒ

תשובת  בין שההבדל העובדה לאור

הקדושֿברוךֿ של לתשובתו התורה

החוטא  של תקנתו מה לשאלה הוא

אל  הקצה מן 'בתכלית', הבדל הוא

È„ÈŒÏÚLהקצה, ‰¯tk‰ Èkƒ««»»∆«¿≈
ÏÚ ˜¯ ‡È‰ ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ««

,˙B‚‚M‰ בשוגג שנעשו חטאים «¿»
˙BB„f‰ ÏÚ ‡ÏÂ הקרבנות ואין ¿…««¿

במזיד, שנעשו חטאים על מכפרים

ÌeL ÔÈ‡ „ÈÊÓ ÏÚ È¯‰L∆¬≈«≈ƒ≈
‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ‰wz פי ועל «»»«ƒ«»

אם  גם נענש במזיד החוטא התורה,

בשוגג  חטא על ורק תשובה עשה

על  כך על לכפר שניתן בתורה נאמר

קרבן. ‰Bz¯‰ידי ‰ÚnL Û‡Â¿«∆«¬≈«»
,'eÎ "ÌL‡ ‡È·È" ‡e‰»ƒ»»
„·lÓ ‰p‰ ,ÌL‡ Ôa¯˜·e¿»¿«»»ƒ≈ƒ¿«

,‚‚BL ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL ÌL‡‰ להביא האדם שעל תלוי' 'אשם והוא »»»∆»«»≈≈
בשוגג  מלאכה העושה (למשל, לא או בשגגה עבירה עבר האם שספק במקרה
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ּבזה  מבאר הרי הּזדֹונֹות, על ׁשּבא 26אׁשם ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ

אּלא  הּזדֹונֹות, על מכּפר  אינֹו עצמֹו ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהאׁשם

הּתׁשּובה  עם להיֹות צרי ׁשהּקרּבן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּכיון

"ׁשב  להיֹות צרי קרּבן ְְְִִִֵֶֶָָָָ(ׁשּכׁשּמביא

מתּבּטל 27מידיעתֹו" הּתׁשּובה עלֿידי הּנה ,( ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּנעׂשה  ּולאחרי ּכׁשֹוגג, ונעׂשה ׁשּבמזיד ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהחמר

הּׁשֹוגג. על לכּפר האׁשם מֹועיל אזי ְְֲִֵֵֵַַַַָָָּכׁשֹוגג,

לֹו", ויתּכּפר אׁשם "יביא הּתֹורה ׁשּמענה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָונמצא,

הּקּב"ה  ּבמענה ואּלּו הּׁשגגֹות. על רק ּתּקנה ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָהּוא

הּתׁשּובה  הרי לֹו", ויתּכּפר ּתׁשּובה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָ"יעׂשה

העֹומד  ּדבר ל ׁש"אין הּזדֹונֹות, על ּגם ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָמכּפרת

הּתׁשּובה" (ער 28ּבפני האדם מׁשּתּנה ׁשעלֿידּה , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּקצה, אל הּקצה מן איּבער) זי ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשטעלט

ׁשּבעליֿ ׁש"ּבמקֹום עד העּלּוי, ּבתכלית ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּומתעּלה

אין  ּגמּורים צּדיקים אפילּו עֹומדים, ְְְֲִִִִִֵַָּתׁשּובה

ׁשם" לעמד .29יכֹולים ְֲִַָֹ

CÈLÓÓe ּבהקּדים זה ּכל ׁשּיּובן ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִֶֶַַַָָָ

הּקרּבנֹות, ענין מהּו ְְְִִַַַָָָלהבין

קרּבן  מביא חֹוטא ׁשּכׁשהאדם יּפלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּלכאֹורה

ואי החטא, לֹו מתּכּפר ועלֿידיֿזה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָּבהמה

האדם  חטא הּבהמה, הקרבת עלֿידי ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָמתּכּפר

אׁשם  "יביא ׁשענין ּדכיון והינּו, חטא. ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאׁשר

הּתֹורה  וענין הּתֹורה, מענה הּוא לֹו" ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָויתּכּפר

מהי  לׁשאל הּמקֹום ּכאן הּנה והּׂשגה, הבנה ְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹהּוא

ׁשעלֿידי  הּכּפרה ּבענין והּׂשגה ּבהבנה ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָההסּברה

מתּכּפר  הּבהמה הקרבת ׁשעלֿידי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּקרּבנֹות,

האדם. ְֵָָָחטא
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המשך 26) שי. ע' ריש ח"ב תרל"ו המאמרים ספר קמט. ע' ח"א תרל"ג המאמרים ספר ואילך. א'תקנז ס"ע יו"כ אוה"ת

.(352 ע' ח"א תשמ"ט השיחות (ספר תשמ"ט צו ש"פ שיחת .421 ע' חט"ז שיחות לקוטי גם וראה א'רנג. ע' ח"ג תער"ב

ואילך). 572 ע' ח"א תשמ"ה (התוועדויות תשמ"ה לך ש"פ וש"נ.27)שיחת ב. כו, שבועות תשובה 28)ראה הל' רמב"ם

ה"ד.29)ספ"ג. פ"ז שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
קרבן  מביא עצמה בשבת בשוגג מלאכה שהעושה השמשות בין שבת בערב

תלוי') 'אשם קרבן מביא שבת, ספק שהוא השמשות ובבין זה חטאת, וקרבן

ע  על בא לא אבלאכן במזיד, אחר ‡ÌLגם BLÈבירה ÏÚמסוג ‡aL ∆¿»»∆»«
,˙BB„f‰ לשקר ונשבע שגזל מי להביא שצריך גזלות' 'אשם למשל כמו «¿

פי  על גם לכאורה כן ואם גזל, שלא

על  גם קרבן ידי על כפרה יש התורה

כי  קושיא, זו אין במזיד, ≈¬‰¯Èעבירות
‰Êa ¯‡·Ó26 החסידות בתורת ¿…»»∆

¯tÎÓ BÈ‡ BÓˆÚ ÌL‡‰L∆»»»«¿≈¿«≈
,˙BB„f‰ ÏÚ שחובה במקרה גם ««¿

במזיד, עבירה על אשם קרבן להביא

האשם  שקרבן דבר של פירושו אין

במזיד  שנעשה החטא על מכפר עצמו

CÈ¯ˆ Ôa¯w‰L ÔÂÈkL ‡l‡∆»∆≈»∆«»¿»»ƒ
˙BÈ‰Ïיחד‰·eLz‰ ÌÚ ƒ¿ƒ«¿»

CÈ¯ˆ Ôa¯˜ ‡È·nLkL)∆¿∆≈ƒ»¿»»ƒ
"B˙ÚÈ„ÈÓ ·L" ˙BÈ‰Ï27 ƒ¿»ƒƒ»

נמנע  שהיה מי רק בגמרא כמבואר

יודע  היה אילו העבירה את מלעבור

על  קרבן מביא בדבר, איסור שיש

בשוגג  נמנע עבירה היה שלא מי אבל

היה  אם אפילו העבירה את מלעבור

אינו  מומר, כגון אסור, שהמעשה יודע

שגגתו  על קרבן שיחד ,מביא ונמצא

ותשובה  חרטה גם יש הקרבן ),עם
Ïha˙Ó ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«¿»ƒ¿«≈

„ÈÊÓaL ¯ÓÁ‰ המעשה חומרת «…∆∆«≈ƒ
מתבטלת  במזיד «¬»¿NÚÂ‰כעבירה

פחות BLk‚‚החטא כמובן שהוא ¿≈
ממזיד, NÚpL‰חמור È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆«¬»

ÏÈÚBÓ ÈÊ‡ ,‚‚BLk קרבן ¿≈¬«ƒ
.‚‚BM‰ ÏÚ ¯tÎÏ ÌL‡‰»»»¿«≈««≈
‰¯Bz‰ ‰ÚnL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¬≈«»
,"BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ‡È·È"»ƒ»»¿ƒ¿«≈

‡e‰ דבר של ¯˜לאמיתו ‰wz«»»«
˙B‚‚M‰ ÏÚ המכפר קרבן אין ואכן ««¿»

במזיד. חטא ÚÓa‰על el‡Â¿ƒ¿«¬≈
˙¯tÎÓ ‰·eLz‰ È¯‰ ,"BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ" ‰"aw‰«»»«¬∆¿»¿ƒ¿«≈¬≈«¿»¿«∆∆

"‰·eLz‰ ÈÙa „ÓBÚ‰ ¯·c EÏ ÔÈ‡"L ,˙BB„f‰ ÏÚ Ìb28, «««¿∆≈¿»»»≈ƒ¿≈«¿»
כיוון  במזיד, חטא גם כולל והדבר הרמב"ם, ידי d„ÈŒÏÚLכדברי על ∆«»»

‡ÚaÈ¯התשובה  CÈÊ ËÏÚËL ¯Ú) Ì„‡‰ ‰pzLÓ את משנה הוא ƒ¿«∆»»»∆¿∆¿ƒƒ∆
מעמדו  ואת ‰wˆ‰,עצמו Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ מאת ) וריחוק חטא של ממצב ƒ«»∆∆«»∆

לה' קירבה של למצב ‰ÈelÚ,ה' ˙ÈÏÎ˙a ‰lÚ˙Óe היא וההתעלות ƒ¿«∆¿«¿ƒ»ƒ
„Ú,הגמרא כדברי כך, ÌÈ„ÓBÚ,כדי ‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"L «∆¿»∆«¬≈¿»¿ƒ

ÔÈ‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ eÏÈÙ‡¬ƒ«ƒƒ¿ƒ≈
"ÌL „ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ29 ונמצא ¿ƒ«¬…»

לשאלה  התורה תשובת בין שההבדל

לתשובה  החוטא נפש של התיקון מה

מן  הבדל הוא הקדושֿברוךֿהוא של

תשובת  כאמור, כי, הקצה אל הקצה

קרבן  ידי על היא שהכפרה התורה

ואילו  בשוגג לחטאים רק מתייחסת

שהכפרה  הקדושֿברוךֿהוא תשובת

גם  מתייחסת תשובה ידי על היא

השאלה  מתחזקת ולכן במזיד, לחטאים

הקדושֿברוךֿ והרי ההבדל טעם מה

אחד? הם והתורה הוא

CÈLÓÓeמהר"ש Ó‡na¯אדמו"ר «¿ƒ««¬»
ÌÈc˜‰aהנזכר, ‰Ê Ïk Ô·eiL∆»»∆¿«¿ƒ
ÔÈ·‰ÏתחילהÔÈÚ e‰Ó ¿»ƒ«ƒ¿«

‡ÏtÈ ‰¯B‡ÎlL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆ƒ¿»ƒ»≈
ותמיהה  פלא דבר זה הרי

‡ËBÁ Ì„‡‰LkL עבירה ועובר ∆¿∆»»»≈
ה' ציווי Ó‰a‰נגד Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿«¿≈»

BÏ ¯tk˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«≈
,‡ËÁ‰ הוא ‡ÂCÈוהפלא «≈¿¿≈

˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚ ¯tk˙Óƒ¿«≈«¿≈«¿»«
¯L‡ Ì„‡‰ ‡ËÁ ,‰Ó‰a‰«¿≈»≈¿»»»¬∆

?‡ËÁ»»
והתמיהה: הפלא את ומפרט וממשיך

‡È·È" ÔÈÚL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆ƒ¿«»ƒ
‰ÚÓ ‡e‰ "BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡»»¿ƒ¿«≈«¬≈

‰¯Bz‰ של תקנתו מהי לשאלה «»
‰e‡החוטא, ‰¯Bz‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««»

,‰‚O‰Â ‰·‰ התורה שדברי כך ¬»»¿«»»
ובהיגיון  בשכל להתקבל ≈p‰ƒ‰צריכים

È‰Ó Ï‡LÏ ÌB˜n‰ Ô‡k««»ƒ¿…«ƒ
‰‚O‰Â ‰·‰a ‰¯aÒ‰‰בשכל המתקבלת ‰tk¯‰הסברה ÔÈÚa ««¿»»«¬»»¿«»»¿ƒ¿«««»»

,˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚLהיינו¯tk˙Ó ‰Ó‰a‰ ˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚL ∆«¿≈«»¿»∆«¿≈«¿»««¿≈»ƒ¿«≈
Ì„‡‰ ‡ËÁ?האדם שחטא לחטא הבהמה בין קשר שום אין לכאורה והרי ≈¿»»»
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ּכתיב Óe·‡¯ג) ּדהּנה וקדם 30ּבּמאמר, אחֹור ¿»≈ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו 31צרּתני, ְְְִֵַַָָ

וקדם  ּבראׁשית , למעׂשה "אחֹור נברא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהאדם

ּבראׁשית", למעׂשה "אחֹור ּבראׁשית". ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָלמעׂשה

לאחרי  הּׁשּׁשי, ּבּיֹום היתה האדם ּבריאת ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּכי

ּבנֹוגע  וגם ׁשּלפניֿזה, ּבּימים ׁשּנבראּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנבראים

מּוכח  עצמֹו, הּׁשּׁשי ּבּיֹום ׁשּנבראּו ְְְְִִִִִֶַַַַָָלּנבראים

ׁשאר  נבראּו ׁשּתחּלה הּכתּובים ְְְְְְְִִִֶַַָָּבפׁשטּות

ׁשּכל  זה וענין האדם . נברא ּולבּסֹוף ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָהּנבראים,

ּבּזמן, קדימה רק לא הּוא לאדם, קדמּו ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹהּנבראים 

הּקדימה  מּצד (ואדרּבה, ּבּמעלה קדימה ּגם ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָאּלא

מּזה  ּכּמּובן ּבּזמן), הּקדימה ּגם נעׂשית ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָּבּמעלה,

ואפילּו מהחי, נּזֹון ׁשהאדם רֹואים ֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאנּו

מכרח  ׁשהאדם והינּו, מּדֹומם, ואפילּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּצֹומח,

מציאּותֹו, קּיּום לצר הּנבראים סּוגי ׁשאר ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹלכל

ׁשּבהעּדר  ועד יחּלׁש, - יאכל לא אם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשהרי

ּברבֹות  הּגּוף מן הּנפׁש ׁשּתּפרד יּתכן ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאכילה

מּדֹומםֿ הּנבראים ׁשאר מהֿׁשאיןּֿכן ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּימים,

קּיּום  לצר לאדם מכרחים  אינם ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֻצֹומחֿחי

הם  ׁשּבׁשרׁשן לֹומר, צרי ולכן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָמציאּותם,

ׁשּׁשרׁש וכּנֹודע האדם, מּמדרגת יֹותר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּגבֹוהים

ּׁשּקדם  הּתהּו מעֹולם הּוא ֵֵֵֶַַַַַָָֹהּדֹומםֿצֹומחֿחי

האדם  ׁשרׁש ׁשהּוא הּתּקּון קדימת 32לעֹולם והרי , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבּזמן  קדימה רק אינּה הּתּקּון לעֹולם הּתהּו ְְְִִִֵַַַַָָָָֹעֹולם

ועֹולם  הּתהּו ּבעֹולם ׁשּׁשּי ּכפי הּזמן ענין ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹ(הינּו

ּכּידּוע  ּבמעלה, קדימה ּגם אּלא ְְֲִִֶַַַַַָָָָהּתּקּון),

הּתּקּון  ּובעֹולם מרּבים, ה'אֹורֹות' הּתהּו ְְְִִֶַַָָָֹֻׁשּבעֹולם

מּועטים  "אחֹור 33ה'אֹורֹות' האדם נקרא ולכן . ְְִִֵָָָָָָָָ

מּכּלם. למּטה ׁשהּוא ּבראׁשית", ְְְֲִִֵֵֶַַָָֻלמעׂשה
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ה.30) קלט, א.31)תהלים פ"ח, ב"ר ח,32)ראה עקב עה"פ להאריז"ל ל"ת גם ובכ"מ.ראה ואילך. סע"ב יג, צו לקו"ת ג.

(השני)33) ברא בראשית ד"ה תו"ח וסופ"ה. פ"א המלכים שער פ"ה. התיקון שער פ"אֿב. הכללים שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·È˙k ‰p‰c ,¯Ó‡na ¯‡·Óe אומר 30‚) שהאדם בתהילים ¿»≈««¬»¿ƒ≈¿ƒ

ˆ¯Èz,לקדושֿברוךֿהוא Ì„˜Â ¯BÁ‡ שיצירת אומר הכתוב פשוטו ולפי »»∆∆«¿»ƒ
ו'אחור' 'פנים' לו שיש כך היא האדם Ï"Êגוף eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â31 ¿»¿«≈

הקדושֿברוךֿ של כפיו יציר שהוא הראשון אדם בריאת אודות רבה, במדרש

"‡BÁ¯הוא  ‡¯· Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿»»
Ì„˜Âאחרון ,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ¿∆∆
ÈL‡¯a˙".ראשון ‰NÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ

הוא הדברים «"‡BÁ¯ופירוש
,"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ אדם ¿«¬≈¿≈ƒ

אחרון  נברא È¯a‡˙הראשון Èkƒ¿ƒ«
a ‰˙È‰ Ì„‡‰,ÈMM‰ ÌBi »»»»¿»««ƒƒ

È¯Á‡Ï שאר ‰ÌÈ‡¯·pכל ¿«¬≈«ƒ¿»ƒ
,‰ÊŒÈÙlL ÌÈÓia e‡¯·pL∆ƒ¿¿«»ƒ∆ƒ¿≈∆
בראשית, למעשה הראשון מהיום החל

e‡¯·pL ÌÈ‡¯·pÏ Ú‚Ba Ì‚Â¿«¿≈««ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÁÎeÓ ,BÓˆÚ ÈMM‰ ÌBia««ƒƒ«¿»
‰lÁzL ÌÈ·e˙k‰ ˙eËLÙa¿«¿«¿ƒ∆¿ƒ»

ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L e‡¯· שנבראו ƒ¿¿¿»«ƒ¿»ƒ
שישי, ·¯‡ביום ÛBq·Ïe¿«ƒ¿»

ÏkL ‰Ê ÔÈÚÂ .Ì„‡‰»»»¿ƒ¿»∆∆»
Ì„‡Ï eÓ„˜ ÌÈ‡¯·p‰ ונבראו «ƒ¿»ƒ»¿»»»

˜„ÓÈ‰לפניו, ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿ƒ»
‰ÓÈ„˜ Ìb ‡l‡ ,ÔÓfa ויתרון ƒ¿«∆»«¿ƒ»

וחשיבות ÏÚna‰ועדיפות  ¿«¬»
‰ÓÈ„w‰ „vÓ ,‰a¯„‡Â)¿«¿«»ƒ««¿ƒ»
‰ÓÈ„w‰ Ìb ˙ÈNÚ ,‰ÏÚna««¬»«¬≈««¿ƒ»

ÔÓfa היתרון של תוצאה שהיא «¿«
במעלה  fÓ‰והעדיפות Ô·enk ,(«»ƒ∆
ÌÈ‡B¯ e‡LבפועלÌ„‡‰L ∆»ƒ∆»»»

ÔBfחיות eÏÈÙ‡Âומקבל ,ÈÁ‰Ó ƒ≈«««¬ƒ
ÁÓBvÓ ברמה שהוא ניזון והאדם ƒ≈«

יש  בצומח שהרי מהחי נחותה יותר

בחי, מאשר חיות eÏÈÙ‡Â«¬ƒפחות
ÌÓBcÓ מאשר חיות פחות בו שיש ƒ≈

חיות  ומקבל ניזון האדם ממנו גם בחי,

ÏÎÏ Á¯ÎÓ Ì„‡‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»»»À¿»¿»
ÌÈ‡¯·p‰ È‚eÒ ¯‡L ומוכרח ¿»≈«ƒ¿»ƒ

עליהם  ˜Ìeiלהסתמך C¯ˆÏ¿…∆ƒ
ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ È¯‰L ,B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¬≈ƒ……«
והדומם  הצומח מהחי, הבא המזון את

-‰ÏÈÎ‡‰ ¯cÚ‰aL „ÚÂ ,LlÁÈכלל יאכל לא האדם ÔÎzÈאם ≈»≈¿«∆¿∆¿≈»¬ƒ»ƒ»≈
˙B·¯a Ûeb‰ ÔÓ LÙp‰ „¯tzLÌÈÓi‰ ללא רבים ימים יעברו אם ∆ƒ»≈«∆∆ƒ«ƒ¿«»ƒ

‡ÌÈאכילה, ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcÓ ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿»«ƒ¿»ƒƒ≈≈««≈»

Ì˙e‡ÈˆÓ Ìei˜ C¯ˆÏ Ì„‡Ï ÌÈÁ¯ÎÓ שלהם והקיום והתזונה À¿»ƒ»»»¿…∆ƒ¿ƒ»
אחרים, ממקורות ÔL¯LaLבאים ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ למעלה ומקורם ¿»≈»ƒ«∆¿»¿»

nÓ„¯‚˙ונעליםÌÈ‰B·bהחיֿצומחֿדומם ‰Ìבאלוקות  ¯˙BÈ ≈¿ƒ≈ƒ«¿≈«
Ì„‡‰,שלהם והמקור מהשורש נחות האדם של והמקור שהשורש »»»

Ú„BpÎÂ וחסידות L¯MLבקבלה ¿«»∆…∆
‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc‰«≈≈««
ÌÏBÚÏ Ì„wM e‰z‰ ÌÏBÚÓ≈»«…∆»«¿»

Ì„‡‰ L¯L ‡e‰L Ôewz‰32, «ƒ∆…∆»»»
בריאות  לפני בחסידות, כמבואר

של  השתלשלות' ב'סדר העולמות

"עולם  את ה' ברא התיקון", "עולם

אורות  היינו התיקון", "עולם התהו".

מדוד  באופן המאירים הספירות

ב"עולם  ואילו המקבלים לכלי ומותאם

רבה  בעוצמה מאירים האורות התוהו"

המקבלים  כלי לפי ≈¬»È¯‰Âשלא
e‰z‰ ÌÏBÚ ˙ÓÈ„˜ והעדיפות ¿ƒ«»«…

התיקון  עולם של «¿ÌÏBÚÏוהמעלה
ÔÓfa ‰ÓÈ„˜ ˜¯ dÈ‡ Ôewz‰«ƒ≈»«¿ƒ»ƒ¿«
ועולם  תחילה נברא התוהו שעולם

זה  לעניין (ו'זמן' אחריו נברא התיקון

זמן  שהמושג כפי כפשוטו, 'זמן' איננו

אלא  הזה בעולם הם שלו והגדרים

CiML ÈÙk ÔÓf‰ ÔÈÚ eÈ‰«¿ƒ¿««¿«¿ƒ∆«»
Ôewz‰ ÌÏBÚÂ e‰z‰ ÌÏBÚa¿»«…¿»«ƒ
מקום  אין שבהם רוחניים עולמות

מקום, או זמן של הגשמיים לגדרים

של  מושג יש בהם גם זאת ובכל

קדם  התוהו ועולם ואיחור, קדימה

אחריו  שנברא התיקון ‡l‡לעולם ,(∆»
עולם  על התוהו עולם של המעלה

היא ÏÚÓa‰,התיקון ‰ÓÈ„˜ Ìb«¿ƒ»¿«¬»
e‰z‰ ÌÏBÚaL Úe„ik«»«∆¿»«…

'˙B¯B‡'‰ הספירות עשר של »
בעולם  מאירות שהן כפי העליונות

התוהו ÌÈa¯Óהתוהו  בעולם ויש ¿Àƒ
את  המגבילים (וה'כלים' רב וגילוי אור

מועטים), הם ‰Ôewzהאור ÌÏBÚ·e¿»«ƒ
ÌÈËÚeÓ '˙B¯B‡'‰33 והגילוי »»ƒ

שבעולם  מזו פחותה במידה הוא

מרובים). הם האור את המגבילים ה'כלים' התיקון (ובעולם ≈«¿ÔÎÏÂהתוהו
‰hÓÏ ‡e‰L ,"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ¯BÁ‡" Ì„‡‰ ‡¯˜ƒ¿»»»»»¿«¬≈¿≈ƒ∆¿«»

ÌlkÓ שנברא בריאתו בזמן הן בראשית ימי בששת שנבראו הנבראים כל ƒÀ»
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יט l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

LÈÂ,הּבריאה ׁשּבכללּות ּדכׁשם ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

נברא  והאדם הּנבראים, ׁשאר ּתחּלה ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָנבראּו

ּבבריאת  ּגם הּוא עלּֿדרֿזה הּנה ּדוקא, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָלבּסֹוף

ּכמֹו הּנפׁש, לפני נתהּוה ׁשהּגּוף ּגּופא, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהאדם

והינּו,34ׁשּכתּוב  חּיים, נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְְְִִִֶַַַַַַָָ

ּבּגּוף, "ּבאּפיו", הּוא חּיים" נׁשמת ְְִִִֶַַַַַַָׁש"וּיּפח

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגלם, היה ראּו35ׁשּבתחילה ּגלמי ְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹ

וכּידּוע  ,מיצירת 36עיני האדם יצירת ׁשּנׁשּתּנה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּגּופם  נתהּוּו הּנבראים ׁשּכל הּנבראים, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשאר

האדם, ּביצירת מהֿׁשאיןּֿכן ּכאחד, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָונפׁשם

"וּיּפח  ואחרּֿכ ּגלם, והיה ּגּופֹו נתהּוה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבתחּלה

מּתֹוכיּה - ּדנפח  ּו"מאן חּיים", נׁשמת ְְְִִִֵַַַַָָָּבאּפיו

הּנפׁש,37נפח" לפני נתהּוה ׁשהּגּוף זה וענין . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

וכן  הּנפׁש. לגּבי הּגּוף מעלת קדימת על ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַמֹורה

יׁש הּמצֹות ּבענין ּדהּנה, האדם. ּבעבֹודת ּגם ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּוא

ּגּוף  ּדגמת ׁשהם הּמצֹות, וכּונת הּמצֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֻמעׂשה

ּבּתניא  (ּכּמבאר הּמצֹות 38ונפׁש ׁשעׂשּית והינּו, ,( ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

אבל  ('נפׁש'), ּבכּונה להיֹות צריכה ְְְֲִִֶֶַָָָָ('ּגּוף')

מעׂשה  הּוא והעּקר ההתחלה ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָאףֿעלּֿפי ֿכן

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ('ּגּוף'), "הּמעׂשה 39הּמצֹות ְְֲֲִֵֶַַַַַַ

ענין  להיֹות צרי ּבּתפּלה ׁשּגם ועד העּקר". ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָהּוא

עבֹודה  היא ׁשהּתפּלה היֹות ּדעם ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָהּמעׂשה,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עבֹודה 40ׁשּבּלב, "איזֹוהי ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָ

צרי ּבּתפּלה מּכלֿמקֹום ּתפּלה", זֹו - ְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּבּלב

ועד  הּמעׂשה, ּגם אּלא הּכּונה, רק לא ְְֲִֶֶַַַַַַַָָָֹלהיֹות

הּמעׂשה. ענין ּגם להי ֹות  צרי ּבתׁשּובה  ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשאפילּו

ÌÓ‡ למעׂשה אףֿעלּֿפי "אחֹור הּוא ׁשהאדם »¿»ְֲִֵֶַַַָָָָ

"קדם  ּגם הּוא הרי (ּכּנ"ל), ְֲִֵֵֶֶַַַּבראׁשית"
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ובכ"מ. ואילך. ז.34)פ"ז ב, הבאה.35)בראשית שבהערה תו"א .46 שבהערה סנהדרין וראה טז. קלט, ראה 36)תהלים

ואילך). ד (ג, הנבראים כל משאר האדם גוף יצירת שנשתנה הטעם להבין ד"ה בראשית הזהר.37)תו"א בשם רפ"ב תניא

מי"ז.39)פל"ח.38) פ"א סע"א.40)אבות ב, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מעולם  ששורשו במעלה והן נבראו כבר הנבראים שכל אחרי השישי ביום

הוא  ושורשם ניזון האדם שמהם החיֿצומחֿדומם משורש שלמטה התיקון

במעלה. והן בזמן הן התיקון לעולם שקדם התוהו מעולם

‰lÁz e‡¯· ,‰‡È¯a‰ ˙eÏÏÎaL ÌLÎc ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿¿¿ƒ»
‡¯· Ì„‡‰Â ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L¿»«ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ¿»

,‡˜Âc ÛBq·Ï הוא לכן וכאמור, ¿««¿»
בראשית, למעשה ŒÏÚ'אחור' ‰p‰ƒ≈«

˙‡È¯·a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«ƒ¿ƒ«
‡Ùeb Ì„‡‰,עצמוÛeb‰L »»»»∆«

מהנפש  נחות כמובן «»¿e‰˙ƒ‰שהוא
BÓkבפועל ,LÙp‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿

·e˙kL34 אדם בריאת אודות בתורה ∆»
הקדושֿברוךֿהוא ÁtiÂהראשון «ƒ«
ÂÈt‡aבגופו,ÌÈiÁ ˙ÓL ¿«»ƒ¿««ƒ

"ÌÈiÁ ˙ÓL ÁtiÂ"L ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ«ƒ¿««ƒ
,Ûeba ,"ÂÈt‡a" ‡e‰¿«»«

‰ÏÈÁ˙aLֿשהקדושֿברוך קודם ∆ƒ¿ƒ»
נשמה בו נתן האדם ‰È‰הוא גוף »»

,ÌÏb,חיות e˙kL·ללא BÓk35 …∆¿∆»
EÈÈÚ,בתהלים e‡¯ ÈÓÏb,כלומר »¿ƒ»≈∆

עוד  האדם את ראה הקדושֿברוךֿהוא

נשמה  בו שהייתה לפני גולם, בהיותו

החסידות Úe„iÎÂ36וחיות, בתורת ¿«»«
Ì„‡‰ ˙¯ÈˆÈ ‰pzLpL∆ƒ¿«»¿ƒ«»»»
ÏkL ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L ˙¯ÈˆÈÓƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ∆»
ÌLÙÂ ÌÙeb ee‰˙ ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒƒ¿«»¿«¿»

„Á‡k גוף זה היה גופם שנברא מייד ¿∆»
שלבים, שני בבריאתם היו ולא חי

,Ì„‡‰ ˙¯ÈˆÈa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒƒ«»»»
שלבים בשני זה «lÁ˙aƒ¿ƒ‰היה

BÙeb ‰e‰˙ האדם È‰Â‰של ƒ¿«»¿»»
ÌÏb,חיות "ÁtiÂללא CkŒ¯Á‡Â …∆¿««»«ƒ«

בגוף ÂÈt‡aהקדושֿברוךֿהוא  ¿«»
Ô‡Ó"eהאדם  ,"ÌÈiÁ ˙ÓLƒ¿««ƒ»

"ÁÙ dÈÎBzÓ - ÁÙc37 ועל ¿»«ƒ≈»«
נקראת  האדם בגוף הנשמה שנתינת כך

שהנופח  בזוהר נאמר 'ויפח' בתורה

מתוכו  לנפח), כדי אויר מגופו (מוציא

הבל  זהו אבל הבל מוציא הוא גם שאמנם המדבר מאדם בשונה נופח, הוא

'חלק  היא יהודי של נשמתו בנמשל, גם וכך ומפנימיותו, מתוכו ולא חיצוני

האלוקות, ופנימיות מתוכיות ובאה התניא) ספר (לשון ממש' ממעל אלוקה

‰LÙpכביכול. ÈÙÏ ‰e‰˙ Ûeb‰L ‰Ê ÔÈÚÂ,בזמןÏÚ ‰¯BÓ ¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿«»ƒ¿≈«∆∆∆«

LÙp‰ Èa‚Ï Ûeb‰ ˙ÏÚÓ ˙ÓÈ„˜ העובדה לגבי לעיל וכמבואר ¿ƒ««¬««¿«≈«∆∆
שיש  מזה כתוצאה הוא שהדבר והדומם הצומח החי, אחרי נברא שהאדם

(בשרשם). בחשיבותם עליהם מעלה יתרון להם

ÔÎÂלנשמתו האדם גוף בין היחס אודות לעיל לאמור Ìbבדומה ‡e‰ ¿≈«
,Ì„‡‰ Ï˘ '‰ ˙„B·Úa כפי «¬«»»»

ומבאר. שממשיך

LÈ ˙Bˆn‰ ÔÈÚa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««ƒ¿≈
˙Bˆn‰ ‰NÚÓבפועל˙eÎÂ «¬≈«ƒ¿¿«»«

˙Bˆn‰,ובלב במוח Ì‰Lשהיא «ƒ¿∆≈
והכוונה  LÙÂהמעשה Ûeb ˙Ó‚cÀ¿«¿∆∆

‡Èza ¯‡·nk)38 מצד באריכות «¿…»««¿»
בפועל  המעשה חשיבות את אחד

חשיבות  את שני ומצד העיקר, שהוא

iNÚL˙הכוונה  ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆¬ƒ«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ('Ûeb') ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ ,('LÙ') ‰eÎa¿«»»∆∆¬»««

ÔÎŒÈt חשובה אכן שהכוונה למרות ƒ≈
מקום מכל ««¿»»‰‰˙ÏÁ‰מאוד,

¯wÚ‰Âמצווה כל ‰e‡של ¿»ƒ»
,('Ûeb') ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók39 במשנה ¿«¬««≈
אבות  ‰e‡בפרקי ‰NÚn‰"««¬∆

„ÚÂ ."¯wÚ‰ של וחשיבותו מעלתו »ƒ»¿«
כך  כדי עד היא »∆ÌbLהמעשה

ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰lÙza«¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ¿«
‰NÚn‰ ומבטא הדיבור הוא ««¬∆

בפועל, ‰BÈ˙המילים ÌÚc¿ƒ¡
‰„B·Ú ‡È‰ ‰lÙz‰L'ה עבודת ∆«¿ƒ»ƒ¬»

,·laL עניין על חזק דגש בה ויש ∆«≈
והרגש  ¯eÈ˙Baהכוונה ¯Ó‡Ók¿«¬««≈

Ï"Ê40 בקריאת הכתוב על בגמרא,

לבבכם' בכל 'ולעבדו È‰BÊÈ‡"≈ƒשמע
,"‰lÙz BÊ - ·laL ‰„B·Ú¬»∆«≈¿ƒ»
CÈ¯ˆ ‰lÙza ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿ƒ»»ƒ

‰ek‰ ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ï שהיא ƒ¿…«««»»
‰NÚn‰,בלב, Ìb ‡l‡ אמירת ∆»«««¬∆

המילים, eÏÈÙ‡Lוביטוי „ÚÂ¿«∆¬ƒ
‰·eL˙a,בלב בעיקר היא שגם ƒ¿»

העתיד, על והקבלה העבר על החרטה ÔÈÚהיינו Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿«
‰NÚn‰.בדברים הוידוי ««¬∆

"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ¯BÁ‡" ‡e‰ Ì„‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÓ‡»¿»««ƒ∆»»»»¿«¬≈¿≈ƒ
Ï"pk) באריכות לעיל ‰¯Èכמבואר ש ), האדםמצד "˜„Ìני, Ìb ‡e‰ ««¬≈«∆∆
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eb'כ jiwl` 'ied cr l`xyi daey

ּכל  ּבבריאת הּמכּון עּקר ּכי ּבראׁשית", ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻלמעׂשה

ּכל  ׁשּבריאת והינּו, האדם, הּוא הּנבראים ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשאר

אּלא  עצמּה, ּבפני ּתכלית אינּה הּנבראים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאר

ּכמאמר  האדם, ּבׁשביל היא התהּוּותם ְְְֲִִִִַַַָָָָָּכל

ּבׁשבילי  לֹומר חּיב ואחד אחד "ּכל ז"ל ְְִִִֵֶֶַַַָָָָרּבֹותינּו

העֹולם" אּלא 41נברא נברא לא העֹולם ו"ּכל , ְְְִִֶָָָָָָָָֹ

לזה" ׁשהאדם 42לצוֹות לכ הּסּבה ּגם וזֹוהי . ְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

מּוכן  הּכל ׁש"ימצא ּבכדי ּבאחרֹונה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹנברא

.43לפניו" ְָָ

e‰ÊÂ יֹום ראׁשֿהּׁשנה, על ׁשאֹומרים מה ּגם ¿∆ְִֶַַַַָָֹ

הראׁשֹון  אדם ּתחּלת 44ּברא הּיֹום "זה , ְְִִֶַַָָָֹ

ראׁשֹון" ליֹום זּכרֹון ,אףֿעלּֿפי 45מעׂשי ּכי , ְֲִִִִֶַַַָ

למעׂשה  הּׁשּׁשי ּבּיֹום היתה האדם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבריאת

האחרֹונֹות  ּבּׁשעֹות ּגּופא הּׁשּׁשי ּובּיֹום ְֲִִִֵַַַַָָָּבראׁשית,

סנהדרין  ּבמּסכת (ּכּמבאר הּיֹום מּכל46ֿׁשל ,( ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

,"מעׂשי "ּתחּלת הּוא ּדוקא הּיֹום" "זה ְְֲִֶֶַַַַָָמקֹום

העֹולם  ּבריאת התחלת יֹום ּבאלּול, כ"ה ,47ולא ְְְֱִֶַַַָָָֹ

הם  הּנבראים ּכל הּנה האדם, נברא ׁשּלא עד ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכי

הּמהרׁש"א  ׁשּכתב (ּכמֹו ּכלל נתהּוּו ׁשּלא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּכאּלּו

אּגדֹות' היא 48ּב'חּדּוׁשי ּבריאתם ׁשּכל ּכיון ,( ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ׁשלמּות  נעׂשית האדם ועלֿידי האדם. ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשביל

וכּידּוע  אלקּות, ּגּלּוי ּבּה ׁשּיהיה הּבריאה 49ּכל ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנבר  מלׁשּבּיֹום "הוי' אמר הראׁשֹון, אדם א ְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ

לבׁש" "ּבאּו50ּגאּות הּנבראים לכל ואמר , ְְְִִֵֵַַָָָָֹ

עׂשנּו" הוי' לפני נברכה ונכרעה, ,51נׁשּתחוה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבכל  "מל "הוי' נעׂשה ּדוקא ׁשעלֿידֹו ְְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָוהינּו,

ׁשענין  ראׁשֿהּׁשנה, ּבכל הּוא וכן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּבריאה.

ּכל  ויבין פעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע כּו' ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם על מל"ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

,מל יׂשראל אלקי הוי' ּבאּפֹו, נׁשמה אׁשר ּכל ויאמר יצרּתֹו, אּתה ּכי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹיצּור
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(במשנה).41) א לז, להסתפק).42)סנהדרין ראה אח"כ  (ד"ה המשניות לפירוש בהקדמה רמב"ם וראה סע"ב. ו, ברכות

ובפירש"י.43) א לח, סנהדרין א.44)ראה ח, ר"ה לתקופות תוד"ה ר"ן 45)ראה וראה א). כז, (ר"ה דר"ה מוסף תפילת

לקו"ת  השביעי). (בחודש כג פיסקא כהנא דרב פסיקתא ג. א, בראשית בחיי א. כז, שם מהרש"א חדא"ג א. טז, לר"ה

ובכ"מ. כח. ע' תרס"ו המשך ג. מז, ב.46)נצבים פינחס 47)לח, יל"ש .45 שבהערה כהנא דרב פסיקתא רפכ"ט. ויק"ר

ועוד. תשפב. אדם".48)רמז בריאת קודם דבר שום נברא לא וכאילו הבריאה, כל של תכלית הי' "האדם ראה 49)ושם:

אמור. ס"פ ח"ג ב. רכא, ח"א זהר פי"א. דר"א א.50)פרקי צב, ו.51)תהלים צה, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ הברואים שאר כל על ויתרון מעלה לאדם Èkויש ¿«¬≈¿≈ƒƒ

ÔeÎn‰ ¯wÚהעיקרית ‰e‡המטרה ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L Ïk ˙‡È¯·a ƒ««¿À»ƒ¿ƒ«»¿»«ƒ¿»ƒ
˙ÈÏÎz dÈ‡ ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L Ïk ˙‡È¯aL ,eÈ‰Â ,Ì„‡‰»»»¿«¿∆¿ƒ«»¿»«ƒ¿»ƒ≈»«¿ƒ

‡l‡ומטרה ,dÓˆÚ ÈÙaכי אמצעי ‰˙‰Ì˙eeרק Ïk שאר כל של  ƒ¿≈«¿»∆»»ƒ¿«»
‰‡„Ì,הנבראים ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ»»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók במשנה ¿«¬««≈
¯ÓBÏ ·iÁ „Á‡Â „Á‡ Ïk"»∆»¿∆»«»«

"ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÈÏÈ·La41, ƒ¿ƒƒƒ¿»»»
‡l‡ ‡¯· ‡Ï ÌÏBÚ‰ Ïk"Â¿»»»…ƒ¿»∆»

"‰ÊÏ ˙BÂˆÏ42. בשירותו להיות  ƒ¿»∆
האדם  שהאדם È‰BÊÂשל זה עניין ¿ƒ

הבריאה  כל של והתכלית המטרה הוא

‡¯· Ì„‡‰L CÎÏ ‰aq‰ Ìb««ƒ»¿»∆»»»ƒ¿»
,‰B¯Á‡a נבראו הנבראים וכל »«¬»

ÓÈ"Lˆ‡לפניו È„Îa האדםÏk‰ ƒ¿≈∆ƒ¿»«…
"ÂÈÙÏ ÔÎeÓ43 נבראו כולם כי »¿»»

אותו. לשרת וכדי ולמענו בשבילו

ÌÈ¯ÓB‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בנוסח ¿∆««∆¿ƒ
¯‡M‰ŒL‰,התפילה ÏÚ'א «…«»»
‡„Ìבתשרי, ‡¯a ÌBÈ¿…»»

ÔBL‡¯‰44 השישי ביום שנברא »ƒ
באל  בכ"ה שהתחילה ∆"Ê‰ול,לבריאה

ÔB¯kÊ ,EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰«¿ƒ««¬∆ƒ»
"ÔBL‡¯ ÌBÈÏ45ŒÏÚŒÛ‡ Èk , ¿ƒƒ««

‰˙È‰ Ì„‡‰ ˙‡È¯aL Èt לא ƒ∆¿ƒ«»»»»¿»
אלא הבריאה ‰ÈMMבתחילת ÌBia««ƒƒ

ÌBi·e ,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ«
‡Ùeb ÈMM‰ בתחילת לא עצמו, «ƒƒ»

אלא ‰‡BB¯Á˙היום ˙BÚMa«»»«¬
a ¯‡·nk) ÌBi‰ ÏL גמרא ∆««¿…»¿

ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓ46ŒÏkÓ ,( «∆∆«¿∆¿ƒƒ»
"ÌBi‰ ‰Ê" ÌB˜Ó בריאת יום »∆«

הראשון  "lÁz˙אדם ‡e‰ ‡˜Âc«¿»¿ƒ«
,ÏeÏ‡a ‰"Î ‡ÏÂ ,"EÈNÚÓ«¬∆¿…∆¡
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ˙ÏÁ˙‰ ÌBÈ47 «¿»«¿ƒ«»»
מעשיך', 'תחלת הוא שלכאורה Èkƒאף

Ì„‡‰ ‡¯· ‡lL „Ú שהוא «∆…ƒ¿»»»»
כל  של והתכלית המטרה כאמור

Ïkהבריאה, ‰p‰שארÌÈ‡¯·p‰ ƒ≈»«ƒ¿»ƒ

ÏÏk ee‰˙ ‡lL el‡k Ì‰עדיין‡"L¯‰n‰ ·˙kL BÓk) ≈¿ƒ∆…ƒ¿«¿»¿∆»««««¿»
'˙B„b‡ ÈLecÁ'a48 היה "האדם כאן): בהערה (כמובא לשונו וזה ¿ƒ≈«»

אדם" בריאת קודם דבר שום נברא לא וכאילו הבריאה, כל של ),תכלית
Ì˙‡È¯a ÏkL ÔÂÈkכולם הנבראים כל ‰‡„Ì.של ÏÈ·La ‡È‰ ≈»∆»¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»»»

Ì„‡‰ È„ÈŒÏÚÂ'ה את שעובד ¿«¿≈»»»
Ïkבעולם ˙eÓÏL ˙ÈNÚ«¬≈¿≈»

Èelb da ‰È‰iL ‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ
,˙e˜Ï‡ של הכוונה תכלית והיא ¡…

שמצד  גשמית מציאות שבתוך הבריאה

יהיה  האלוקות על מסתירה היא טבעה

אלוקות, מאמר Úe„iÎÂ49גילוי ¿«»«
במדרש ז"ל »∆ÌBiaLחכמינו

¯Ó‡ ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡¯·pL∆ƒ¿»»»»ƒ»«
הכתוב  כלשון בריאתו עם מיד

e‡b˙בתהילים CÏÓ 'ÈÂ‰"¬»»»»≈
"L·Ï50, לכל והצהיר הכריז ובזה »≈

בורא  שהקדושֿברוךֿהוא הנבראים

העולם ומלך ÏÎÏהעולם ¯Ó‡Â¿»«¿»
ÌÈ‡¯·p‰ בתהילים הכתוב כלשון «ƒ¿»ƒ

,‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL e‡a"…ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»
"eNÚ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ ‰Î¯·51, ƒ¿¿»ƒ¿≈¬»»…≈

B„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â האדם ידי על ¿«¿∆«»
"CÏÓ 'ÈÂ‰" ‰NÚ ‡˜Âc«¿»«¬»¬»»∆∆

‰‡È¯a‰ ÏÎa גודל מובן ומזה ¿»«¿ƒ»
'קדם' הוא שלכן האדם של מעלתו

הבריאה. לכל

,‰M‰ŒL‡¯ ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿»…«»»
ÔÈÚL כפי היום, של והתוכן המהות ∆ƒ¿«

ראש  של התפילה בנוסח שאומרים

מהקדושֿברוךֿהוא  מבקשים בו השנה,

Blk ÌÏBÚ‰ ÏÚ CÏÓ"¿…«»»À
ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ 'eÎ E„B·Îa כל ƒ¿∆¿≈«»»

Ïkנברא ÔÈ·ÈÂ ,BzÏÚÙ ‰z‡ Èkƒ«»¿«¿¿»ƒ»
¯Ó‡ÈÂ ,Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈ¿ƒ«»¿«¿¿…«
'ÈÂ‰ ,Bt‡a ‰ÓL ¯L‡ Ïk»¬∆¿»»¿«¬»»
B˙eÎÏÓe ,CÏÓ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡¡…≈ƒ¿»≈∆∆«¿
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כי l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

מׁשלה" ּבּכל ּבכתבי 52ּומלכּותֹו ּכּמבאר , ְְְְִֵַַַָָָָֹֹ

ּבריאה53ֿהאריז"ל  עֹולמֹות ׁשלׁשה על ׁשּקאי ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

- "יצּור" 'עׂשּיה', - ("ּפעּול" ְְֲֲִִִָָָָיצירהֿעׂשּיה

'ּבריאה'), - ּבאּפֹו" נׁשמה אׁשר ו"כל ְְְְְֲִִֶַָָָָָ'יצירה',

(למעלה  והן הּפרטּיים, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָהן

זה  הרי הּכללּיים, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיֹותר)

ּדוקא. האדם ּותפּלת עבֹודת עלֿידי ְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָנעׂשה

הּבהמה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) מן ׁשהּקרּבן מה יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶַַַָָָָ

ּדכיון  האדם, על ְְֵֵַַָָָָמכּפר

וכּנ"ל  ּבראׁשית", למעׂשה "אחֹור הּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשהאדם

וׁשרׁש הּתּקּון, מעֹולם הּוא האדם ְִֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּׁשרׁש

הּתּקּון  לעֹולם ׁשּקדם הּתהּו מעֹולם הּוא ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹהּבהמה

את  מקריב ׁשהאדם עלֿידי הּנה ּבמעלה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּגם

הּתהּו, ּבעֹולם לׁשרׁשּה אֹותּה ּומעלה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹהּבהמה

(ׁשרׁש הּתהּו ּדעֹולם מרּבים' ה'אֹורֹות ְְֲִֶַַָָֹֹֻאזי

האדם) (ׁשרׁש הּתּקּון מעֹולם ׁשּלמעלה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּבהמה)

יֹותר, ּובפרטּיּות ּבאדם. ּגם ּופֹועלים ְְֲִִִִִֵַָָָָָנמׁשכים

ּבּמאמר  הּבהמה 54ּכּמבאר הקרבת ׁשעלֿידי , ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבׁשרׁשּה ונכללת מתעּלית היא הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿגּבי

ועלֿידיֿזה  ׁשּבּמרּכבה', ׁשֹור 'ּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּבבחינת

'ּפני  יֹותר ּולמעלה ׁשֹור', ('ּפני ְְְְֵֵֵֶַַַָׁש"החּיֹות

הּכּסא"55אריה' את נֹוׂשאֹות ּבחינת 56) עם ְְְִִִֵֵֶַַַ

לא  "ּכי לבחינת  הּכּסא" ׁשעל אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ"ּכמראה

הּוא" הּתחּתֹון,57אדם ּבאדם ּגם עלּיה נעׂשית , ְֲֲִֵַַַַָָָָָָ

אּתם" לעליֹון"58"אדם "אּדּמה ׁשם על , ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
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דר"ה.52) מוסף ועוד.53)תפילת במקומו. האריז"ל שס.54)סידור ע' תרכ"ט המאמרים כה,55)ספר וישלח תו"א ראה

נ. ע' תרכ"ז המאמרים ספר ב. נו, וארא תו"ח פרקי 56)ג. בשם י כה, תרומה בחיי ספי"ד. במדב"ר ספכ"ג. שמו"ר ראה

עב, ואילך. סע"א עא, יתרו תו"א וראה רגל. כף ד"ה נוסחאות) (בכמה לר"ה במוסף כתר בקדושת "וחיות" פיוט דר"א.

ועוד. ואילך. כט.57)ד טו, א.58)שמואלֿא סא, יבמות לא. לד, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰ÏLÓ Ïka52,,בריאתו ביום הראשון אדם דברי תוכן כמו זה והרי «…»»»

מלך  (ה' ה', אל ותתבטל ה' במלכות תכיר הבריאה שכל הראשון, השנה ראש

עושנו') ה' לפני נשתחווה... 'באו לבש', È·˙Îaגאות ¯‡·nk«¿…»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰53Lהשנה ראש בתפילת זה LÏL‰מכווןÈ‡wנוסח ÏÚ »¬ƒ«∆»≈«¿…»
˙BÓÏBÚ הנקראיםŒ‰‡È¯a »¿ƒ»

Z "ÏeÚt") ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»»
Z "¯eˆÈ" ,'‰iNÚ'¬ƒ»¿

L‡ ÏÎ"Â ,'‰¯ÈˆÈ'‰ÓL ¯ ¿ƒ»¿»¬∆¿»»
,('‰‡È¯a' Z "Bt‡a¿«¿ƒ»

הכוונה  יותר Œ‰‡È¯aובפרטיות Ô‰≈¿ƒ»
ÌÈiË¯t‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ כפי ¿ƒ»¬ƒ»«¿»ƒƒ

של  השתלשלות' מ'סדר חלק שהם

מדרגה  ונמשך היורד האלוקי האור

BÈ˙¯לדרגה, ‰ÏÚÓÏ) Ô‰Â כפי ¿≈¿«¿»≈
גבוהה  בדרגה הם אלו עולמות ששלוש

iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰יותר  (¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
,ÌÈiÏÏk‰ וחסידות בקבלה כמבואר «¿»ƒƒ

כפי  פרטיים לעולמות החלוקה שמלבד

גם  השתלשלות', ב'סדר שהיא

מ'סדר  שלמעלה במדריגות

כללית  חלוקה יש השתלשלות'

בריאהֿ עולמות והמושג אלו לעולמות

בדרך  מתפרש הכלליים יצירהֿעשייה

"אדם  בחינת – בריאה כך: כלל

יומין" "עתיק בחינות – יצירה קדמון";

עולם  - עשייה שבכתר; אנפין" ו"אריך

בכל  פועלים השנה ובראש האצילות,

והתבטלות  ה' במלכות הכרה הדרגות

È„ÈŒÏÚלאלוקות, ‰NÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬»«¿≈
‡˜Âc Ì„‡‰ ˙lÙ˙e ˙„B·Ú¬«¿ƒ«»»»«¿»
בתור  האדם מעלת את מדגיש זה שכל

ואת  הבריאה כל של והתכלית המטרה

הנבראים  כל לגבי וחשיבותו מעלתו

לכל  'קדם' היא שיצירתו נאמר שלכן

בראשית. מעשה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ והבריאה „) האדם שבין היחס אודות באריכות לעיל המבואר ¿«ƒ∆
'קדם' הוא שני ומצד במדריגה ממנה ולמטה לבריאה 'אחור' הוא אחד שמצד

ממנה  ולמעלה ÏÚלבריאה ¯tÎÓ ‰Ó‰a‰ ÔÓ Ôa¯w‰L ‰Ó Ô·eÈ»«∆«»¿»ƒ«¿≈»¿«≈«
,Ì„‡‰,הדבר פשר מה לעיל שנשאלה השאלה ÔÂÈÎcומיושבת »»»¿≈»

,"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ¯BÁ‡" ‡e‰ Ì„‡‰L נחות מסויים ובמובן ∆»»»»¿«¬≈¿≈ƒ
הנבראים L¯LÂמכל ,Ôewz‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰ Ì„‡‰ L¯ML Ï"pÎÂ¿««∆…∆»»»≈»«ƒ¿…∆

Ôewz‰ ÌÏBÚÏ Ì„wL e‰z‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ בזמן רק לא «¿≈»≈»«…∆»«¿»«ƒ
ÏÚÓa‰אלא  Ìb מרובים האורות התוהו שבעולם וכאמור וחשיבות, «¿«¬»

מועטים, האורות שבו התיקון מעולם Ì„‡‰Lבשונה È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆»»»
‰Ó‰a‰ ˙‡ ·È¯˜ÓהגשמיתdL¯LÏ d˙B‡ ‰ÏÚÓe ומקורה «¿ƒ∆«¿≈»«¬∆»¿»¿»

העליון ‡ÈÊהרוחני ,e‰z‰ ÌÏBÚa¿»«…¬«
ÌÏBÚc 'ÌÈa¯Ó ˙B¯B‡'‰»¿Àƒ¿»
(‰Ó‰a‰ L¯L) e‰z‰«……∆«¿≈»
Ôewz‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»«ƒ
ÌÈÎLÓ (Ì„‡‰ L¯L)…∆»»»ƒ¿»ƒ

Ì„‡a Ìb ÌÈÏÚBÙe ועל התעלות ¬ƒ«»»»
קיים  שלא נעלה אור בו שמאיר כך ידי

הוא  האדם שורש שהרי עצמו מצד בו

מתכפר. חטאו התיקון, מעולם

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e את יותר לפרט ƒ¿»ƒ≈
על  דתוהו האורות פעולת של עניינה

האדם, Ó‡na¯נפש ¯‡·nk54, «¿…»««¬»
‰Ó‰a‰ ˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»««¿≈»
˙ÈlÚ˙Ó ‡È‰ ,ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ««≈«ƒ¿≈«ƒƒ¿«≈
גשמית  כבהמה ומצבה ממעמדה

מציאותה  את ומאבדת הזה בעולם

הרוחני  ומקורה משורשה נפרד כדבר

באלוקות dL¯Laלמעלה ˙ÏÏÎÂ¿ƒ¿∆∆¿»¿»
BL¯שהוא Èt' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈

'‰·k¯naL וכפי העליונה, ∆«∆¿»»
שבמרכבה  יחזקאל בנבואת שמתואר

הקודש' 'חיות ארבע יש העליונה

אדם, פני מלאכים) של שונות (בחינות

נשר, ופני שור פני אריה, »¿ŒÏÚÂפני
,'¯BL Èt') ˙BiÁ‰"L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆««¿≈

'‰È¯‡ Èt' ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe55( ¿«¿»≈¿≈«¿≈
˙B‡NBומרוממות ‡˙ומעלות ¿∆
"‡qk‰56 שבמרכבה הכבוד כסא «ƒ≈

Ì„‡ ‰‡¯Ók" ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«¿«¿≈»»
"‡qk‰ ÏÚL הכתוב כלשון ∆««ƒ≈

'וממעל  המרכבה בעניין ביחזקאל

דמות  הכסא דמות ועל כסא, דמות ספיר אבן כמראה ראשם על אשר לרקיע

הכסא  שעל אדם' 'מראה ושל הכסא של והעלייה מלמעלה') עליו אדם כמראה

‰e‡"היא Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁ·Ï57, נקרא שהקדושֿברוךֿהוא כפי ƒ¿ƒ«ƒ…»»
למעלה  זו עלייה ידי ועל אדם, מבחינת למעלה אדם', 'לא שמואל) (בספר

‰ÔBzÁz,באלוקות Ì„‡a Ìb ‰iÏÚ ˙ÈNÚ אדם שנקראו ישראל בני «¬≈¬ƒ»«»»»««¿
ז"ל  חכמינו ‡Ìz"ואמרו Ì„‡"58,'אדם' נקראים ישראל בני ודווקא »»«∆
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ּבשל"ה  "לא 59(ּכדאיתא לבחינת ׁשּמתעּלה ,( ְְְִִִִִֶֶַַַָֹ

ָָאדם".

עלֿידי ‡ÌÓה) ׁשּנעׂשה העּלּוי הּוא הּנ"ל ּכל »¿»ְֲִֵֶַַַַָָָ

"יביא  הּתֹורה מענה ׁשּזהּו ְֲִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

העּלּוי  הּוא מּזה ּולמעלה לֹו". ויתּכּפר ְְְְִִִֵֶַַָָָָאׁשם

הּקּב"ה  מענה ׁשּזהּו הּתׁשּובה, עלֿידי ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ּבהקּדים  ויּובן לֹו". ויתּכּפר ּתׁשּובה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָ"יעׂשה

ׁשעלֿ הּקרּבנֹות, עלֿידי ׁשּנעׂשה העּלּוי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבאּור

לבחינת  "אדם" מּבחינת העלּיה נעׂשית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָידיֿזה

הּדרגֹות  ׁשּתי ּדהּנה, ּבזה, והענין אדם". ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ"לא

ּבכללּות  ׁשהם ּכמֹו אדם" ו"לא ְְְִֵֶָָָָָֹ"אדם"

ּדאצילּות  ספירֹות עׂשר ּבחינת הם ְְֲִִִֵֶֶַַָָהעֹולמֹות,

ּובּספירֹות  מאצילּות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָּובחינת

איןֿסֹוף  ּבבחינת ׁשהיא הּכתר, ספירת ענין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַהּוא

יׁשנן  עצמ ּה הּכתר  ּבספירת אמנם, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּובליּֿגבּול.

ּו'פנימּיּות  הּכתר' 'חיצֹונּיּות ּבחינֹות, ְְְִִִִִֵֶֶַׁשּתי

ּב'פנימּיּות  הּוא הּבליּֿגבּול אמּתית ועּקר ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַהּכתר',

הּכתר' 'חיצֹונּיּות מהֿׁשאיןּֿכן ּדוקא, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּכתר'

מהּידּוע  וכּמּובן הּבליּֿגבּול. אמּתית ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאינּה

ׁשעלּית  הּקּוין, ׁשני על האמצעי הּקו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּבמעלת

הּקו  ואּלּו הּכתר', ּב'חיצֹונּיּות היא הּקּוין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַׁשני

הּכתר' ּב'פנימּיּות עֹולה וכיון 60האמצעי , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

הגּבלֹות  ּבֹו ׁשאין הּוא האמצעי הּקו ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשענינֹו

מ  הּנה הּקּוין), מּׁשני ּכלּול הּוא ׁשהּקו (ׁשּלכן ּזה ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשעּקר  מּובן הּכתר', ּב'ּפנימּיּות עֹולה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהאמצעי

ּדוקא. הּכתר' ּב'ּפנימּיּות הּוא הּבליּֿגבּול ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָענין

הּידּוע  עלּֿפי היא 61ּובפרט הּכתר' ׁש'חיצֹונּיּות ְִִִִִֶֶֶַַַַָָ

היא  הּכתר ' ו'ּפנימּיּות הּנאצלים, ּומקֹור ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשרׁש

מּובן  מּזה הּנה ׁשּבּמאציל', ּתחּתֹונה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ'ּבחינה
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ועוד.59) ב. שא, ב. רסח, ב. 60.75)כ, ע' ה'ש"ת המאמרים ספר פקי"ד. ח"א תער"ב המשך ב. סה, נח תו"ח ראה

תקעב.61) ע' בשלח אוה"ת פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם אומות (È‡„k˙‡ולא "ÔBÈÏÚÏ ‰nc‡" ÌL ÏÚ כמובא «≈∆«∆»∆¿ƒ¿ƒ»

‰"Ï˘a59'הברית לוחות 'שני lÚ˙nL‰ספר ומתרומם ), האדם «∆ƒ¿«∆
"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·Ï.מתכפר החטא זה, עילוי ידי ועל ƒ¿ƒ«…»»

Ï"p‰ Ïk ÌÓ‡ הבהמה ‰) מן קרבן הבאת ידי על כיצד לעיל המבואר »¿»»««
מתכפר וחטאו מתעלה ‰e‡האדם

‰NÚpL ÈelÚ‰באדםÈ„ÈŒÏÚ »ƒ∆«¬»«¿≈
‰ÚÓ e‰fL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆∆«¬≈

‰¯Bz‰ של התקנה מה השאלה על «»
שחטאה ‡ÌLהנפש ‡È·È"»ƒ»»

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ."BÏ ¯tk˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿»ƒ∆
בדרגה  לאלוקות והתקרבות התעלות

נעלית ויותר גבוהה ‰e‡יותר
‰NÚpL ÈelÚ‰באדםÈ„ÈŒÏÚ »ƒ∆«¬»«¿≈
e‰fL ,‰·eLz‰ התשובה עניין «¿»∆∆
‰"aw‰ ‰ÚÓ מהי זו לשאלה «¬≈«»»

החוטא של ∆¬»"NÚÈ‰התקנה
"BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz וכפי ¿»¿ƒ¿«≈

ומבאר. ÌÈc˜‰aשממשיך Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ
¯e‡a בעניין מפורט ‰ÈelÚיותר ≈»ƒ

,˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈«»¿»
‰iÏÚ‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈»¬ƒ»

למטה, וגם כביכול, »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙למעלה
,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·Ï "Ì„‡"»»ƒ¿ƒ«…»»
מהו  יותר ומפרט וממשיך לעיל. כנזכר

זו. עלייה של ומהותה «¿ÂÔÈÚ‰¿»ƒעניינה
˙B‚¯c‰ ÈzL ,‰p‰c ,‰Êa»∆¿ƒ≈¿≈«¿»

"Ì„‡ ‡Ï"Â "Ì„‡" למעלה »»¿…»»
eÏÏÎa˙באלוקות  Ì‰L BÓk¿∆≈ƒ¿»

¯NÚ ˙ÈÁa Ì‰ ,˙BÓÏBÚ‰»»≈¿ƒ«∆∆
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ בחינת שהיא ¿ƒ«¬ƒ

דמות  שיש האדם דרך (על 'אדם'

וכך  שונים לאברים וחלוקה ו'ציור'

וגדרים  תכונות כביכול, יש לספירות,

מזו) זו ‡ÛBÒŒÔÈשונים ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL יותר הנעלית ∆¿«¿»≈¬ƒ

סוף  האין (כי אדם' 'לא בחינת והיא

והגדרות), מ'ציור' ומרומם מובדל

˙B¯ÈÙq·e'אדם 'לא בחינת עצמן «¿ƒ
,¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ««∆∆
ŒÈÏ·e ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«≈¿ƒ

Ïe·b והכתר כאמור, והגדרה, ציור יש אחת שלכל הספירות מעשר בשונה ¿
מהספירות. שלמעלה סוף האין כעניין ‰k˙¯הוא ˙¯ÈÙÒa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿ƒ««∆∆

'¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ' ,˙BÈÁa ÈzL ÔLÈ dÓˆÚ יותר השייכת «¿»∆¿»¿≈¿ƒƒƒ«∆∆

מהכתר  שלמטה הספירות אל מהכתר ‰k˙¯',להשפעה ˙eiÓÈÙ'e שהיא ¿ƒƒ«∆∆
עצמו  הכתר ‰Ïe·bŒÈÏaעניין ˙ÈzÓ‡ ¯wÚÂ מגדרים מופשט סוף אין ¿ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ¿

לגמרי ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óוהגבלות ,‡˜Âc '¯˙k‰ ˙eiÓÈÙ'a ‡e‰ƒ¿ƒƒ«∆∆«¿»«∆≈≈
Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÈzÓ‡ dÈ‡ '¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ' שייכות גם לה ויש ƒƒ«∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒ¿

הגבול. לעניין מסוימת

זה  לעניין והוכחה חיזוק ומביא

גבול  בלי היא הכתר פנימיות שדווקא

אמיתי. סוף ואין

Âw‰ ˙ÏÚÓa Úe„i‰Ó Ô·enÎÂ¿«»≈«»«¿«¬«««
ÈÚˆÓ‡‰שבספירותÈL ÏÚ »∆¿»ƒ«¿≈
,ÔÈew‰ השמאל וקו הימין קו ««ƒ

‡È‰ ÔÈew‰ ÈL ˙iÏÚL∆¬ƒ«¿≈««ƒƒ
Âw‰ el‡Â ,'¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ'a¿ƒƒ«∆∆¿ƒ««
˙eiÓÈÙ'a ‰ÏBÚ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ

'¯˙k‰60, בקבלה כמבואר «∆∆
הספירות  כללות נחלקות וחסידות,

– ונצח חסד חכמה, 'קוין': לשלושה

בקו  - והוד גבורה בינה, הימין, בקו

בקו  - ויסוד תפארת ודעת, השמאל,

מעלה  יש האמצעי ולקו האמצעי.

שילוב  שהוא מפני (בעיקר יתירה

ולכן  ביחד) והשמאל הימין של ומיזוג

'כתר  עד עולה האמצעי הקו דווקא

זו  ולא הספירות, מכל שלמעלה עליון'

האמצעי  הקו עצמו, שבכתר אלא בלבד

הכתר  בפנימיות «≈¿ÔÂÈÎÂעולה
ÈÚˆÓ‡‰ Âw‰ ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆««»∆¿»ƒ
ÔÎlL) ˙BÏa‚‰ Ba ÔÈ‡L ‡e‰∆≈«¿»∆»≈

ÔÈew‰ ÈMÓ ÏeÏk ‡e‰ ואיננו »ƒ¿≈««ƒ
מוגבל  אחד בקו fÓ‰רק ‰p‰ ,(ƒ≈ƒ∆
ÈÚˆÓ‡‰ Âw‰L בו שאין הקו ∆««»∆¿»ƒ

eiÓÈt'a˙הגבלות  ‰ÏBÚ∆¿¿ƒƒ
ÔÈÚ ¯wÚL Ô·eÓ ,'¯˙k‰«∆∆»∆ƒ«ƒ¿«
˙eiÓÈt'a ‡e‰ Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿¿ƒƒ

.‡˜Âc '¯˙k‰«∆∆«¿»
של  השני בצד הדגשה ומוסיף וממשיך

ביחס  (לפחות הכתר שחיצוניות העניין,

בלי  בבחינת איננה הכתר) לפנימיות

אמיתי: סוף ואין גבול

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e61 בקבלה ƒ¿»«ƒ«»«
‰ÌÈÏˆ‡pוחסידות  ¯B˜Óe L¯L ‡È‰ '¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ'L∆ƒƒ«∆∆ƒ…∆¿«∆¡»ƒ

'נאצלים') לבורא, וקרבתם מעלתם מפני נקראים, האצילות (שבעולם הנבראים

,'ÏÈˆ‡naL ‰BzÁz ‰ÈÁa' ‡È‰ '¯˙k‰ ˙eiÓÈt'Â הבורא ¿¿ƒƒ«∆∆ƒ¿ƒ»«¿»∆««¬ƒ
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ענין  אמּתית אינּה הּכתר' ׁש'חיצֹונּיּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָּביֹותר

ׁשּׁשּיכת  מדרגה זֹוהי ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּבליּֿגבּול,

הם  ׁשה'ּנאצלים' ּכפי ׁשּזהּו אּלא ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָל'ּנאצלים',

ׁשהיא  הּכתר', 'ּפנימּיּות ּבחינת ורק ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּבׁשרׁשם.

ׁשּנמׁשכת  (ּכפי ׁשּבּמאציל' ּתחּתֹונה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ'ּבחינה

ענין  אמּתית הּוא ּדוקא ׁשם הּנה הּכתר), ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבספירת 

יֹותר, למעלה הּוא וכן והּבליּֿגבּול. ְְְְְְִֵֵֵַַָָהאיןֿסֹוף

האֹור  ּבבחינת עד והּגּלּוי, האֹור ענין ְְְְִִִִִַַַַָָָּבכללּות

ּוׁשמֹו הּוא "היה ענין ׁשּזהּו הּצמצּום, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלפני

אין 62ּבלבד" ּגלי) הראׁשֹון ּבּגּלּוי מּיד הּנה , ְְְִִִִִִֵַַַַָ

ּוכמֹו אּלּו, ּבחינֹות ׁשּתי יׁשנן ּגּלּוי) ערׁשטן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָּדעם

לעיל  'אֹור 63ׁשּנתּבאר ּב'אֹור', ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ

ׁשלגּלֹות  ו'אֹור העֹולמֹות', את ְְְִֶֶֶַָָָׁשלהאיר

ׁשלהאיר  ה'אֹור הּנה זֹו, ּבמדרגה וגם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָעצמּותֹו'.

האיןֿסֹוף  ענין אמּתית אינֹו העֹולמֹות' ְֲִִִֵֵֶַָָָאת

אּלא  עֹולמֹות, הּוא ענינֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָוהּבליּֿגבּול ,

ה'אֹור  ורק העֹולמֹות', את 'להאיר הּוא ְְְִִֶֶַָָָָָׁשענינֹו

האיןֿסֹוף. ענין אמּתית הּוא עצמּותֹו' ְְְֲִִִֵֶַַַָׁשלגּלֹות

הּתׁשּובה  ׁשּבענין העּלּוי יּובן ְְְְִִִֶֶַַַָָָועלּֿפיֿזה

על  לֹו") ויתּכּפר ּתׁשּובה "יעׂשה הּקּב"ה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ(ּכמענה

אׁשם  "יביא הּתֹורה (מענה הּקרּבנֹות ְְֲִִֵַַַַָָָָָָענין

מּגיעים  הּקרּבנֹות ׁשעלֿידי אף ּכי לֹו"), ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָויתּכּפר

רק  זה הרי מּכלֿמקֹום ּכּנ"ל, אדם" "לא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּבבחינת 

ּבאֹור  יֹותר, ּולמעלה הּכתר'. 'חיצֹונּיּות ְְְִִִֵֶֶַַַָָּבחינת

את  ׁשלהאיר ה'אֹור ּבחינת הּצמצּום, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלפני

מּגעת  הּתׁשּובה מהֿׁשאיןּֿכן ְֵֵֶַַַַַָָָהעֹולמֹות'.

ׁשלגּלֹות  ה'אֹור ּבבחינת ועד הּכתר', ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָּב'ּפנימּיּות

ְַעצמּותֹו'.
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פ"ג.62) דר"א השביעי63)פרקי ובחודש יד).בד"ה ע' תש"ל המאמרים (ספר פ"ח דר"ה ב' דיום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô·eÓ ‰fÓ ‰p‰ומודגשdÈ‡ '¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ'L ¯˙BÈa ƒ≈ƒ∆»¿≈∆ƒƒ«∆∆≈»

È¯‰L ,Ïe·bŒÈÏa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ הכתר Ó„¯‚‰חיצוניות È‰BÊ ¬ƒƒƒ¿««¿ƒ¿∆¬≈ƒ«¿≈»
,'ÌÈÏˆ‡p'Ï ˙ÎiML,הנבראים'ÌÈÏˆ‡p'‰L ÈÙk e‰fL ‡l‡ ∆«∆∆«∆¡»ƒ∆»∆∆¿ƒ∆«∆¡»ƒ

ÌL¯La Ì‰'השתלשלות ב'סדר רבות מדריגות עוד האור ירידת אחרי ורק ≈¿»¿»
אך  בפועל, מוגבלים נבראים התהוו

חיצוניות  זו, שבחינה כיוון מקום מכל

זו  הרי לנאצלים, שורש היא הכתר,

בלי  על מדובר שלא נוספת הדגשה

אמיתי. סוף ואין ÈÁa˙גבול ˜¯Â¿«¿ƒ«
‡È‰L ,'¯˙k‰ ˙eiÓÈt'¿ƒƒ«∆∆∆ƒ
'ÏÈˆ‡naL ‰BzÁz ‰ÈÁa'¿ƒ»«¿»∆««¬ƒ

בבורא  ÎLÓpL˙בחינה ÈÙk)¿ƒ∆ƒ¿∆∆
ÌL ‰p‰ ,(¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««∆∆ƒ≈»

‡˜Âcהכתר ‰e‡בפנימיות «¿»
ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿«»≈

.Ïe·bŒÈÏa‰Â¿«¿ƒ¿
מבחינת  שהעלייה ומוסיף וממשיך

היינו  אדם', 'לא לבחינת 'אדם'

ובאו  שירדו כפי באלוקות מבחינות

בלי  שהן באלוקות לבחינות בגבול

עד  רק לא היא אמיתי, סוף ואין גבול

מזה: למעלה גם אלא הכתר פנימיות

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÎÂ בדרגות ¿≈¿«¿»≈
הכתר  מפנימיות (למעלה נעלות יותר

הכתר) ÔÈÚוחיצוניות ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿«
Èelb‰Â ¯B‡‰ האלוקי האור של »¿«ƒ

בעצמו, »Ú„מהקדושֿברוךֿהוא
ÈÙlL ¯B‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈

,ÌeˆÓv‰ מתגלה שהאור כפי «ƒ¿
צמצום  בו ואין האלוקות מעצמות

אין  אור כמובן שהוא והסתר והעלם

כלל גבול ובלי ÔÈÚסוף e‰fL∆∆ƒ¿«
שקודם  ז"ל חכמינו בדברי האמור

עולם  שיהיה (וכדי העולם שנברא

האין  האור מוגבלים ונבראים מוגבל

והסתר) בצמצום בא ‰e‡סוף ‰È‰"»»
הואֿבעצמו  ¿BÓLeהקדושֿברוך

ממנו  ומתגלה ומתפשט המאיר האור

"„·Ïa62,,ונבראים עולמות של מציאות היתה לא iÓ„ועדיין ‰p‰ ƒ¿«ƒ≈ƒ«
Èelb ÔËL¯Ú ÌÚc ÔÈ‡ CÈÏb) ÔBL‡¯‰ Èelba בגילוי מיד «ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆∆¿¿¿ƒ

‡el,הראשון  ˙BÈÁa ÈzL ÔLÈ בשביל ) מתגלה שהוא כפי האור ∆¿»¿≈¿ƒ≈
שמדובר  אלא הכתר חיצוניות לבחינת (בדומה נפרדת אחרת, מציאות להאיר

יותר) נעלית לפנימיות בדרגה (בדומה האלוקות של הארה שהוא כפי והאור

נעלית  בדרגה שמדובר אלא ÏÈÚÏיותר)הכתר ¯‡a˙pL BÓÎe63 ¿∆ƒ¿»≈¿≈
לאור  יוצא השנה, בראש שנאמר השביעי' 'ובחודש המתחיל דיבור במאמר

זו) שזה השנה לראש מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור ÈzLעם LiL∆≈¿≈
'¯B‡'a ˙BÈÁa בחינה הצמצום, לפני האלוקות מעצמות ומתגלה המאיר ¿ƒ»

‡˙אחת  ¯È‡‰ÏL ¯B‡'∆¿»ƒ∆
'˙BÓÏBÚ‰ את להאיר שנועד אור »»

עצמה, לאלוקות שמחוץ המציאות

ופנימית  יותר נעלית שנייה, ובחינה

B˙eÓˆÚ'יותר, ˙Bl‚ÏL ¯B‡'Â¿∆¿««¿
האלוקות  עצמיות של גילוי שהוא

BÊ,עצמה. ‰‚¯„Óa Ì‚Â שהיא ¿«¿«¿≈»
שלפני  אור מאוד, נעלית מדרגה כאמור

È‡‰ÏL¯הצמצום, ¯B‡'‰ ‰p‰ƒ≈»∆¿»ƒ
'˙BÓÏBÚ‰ מסויים ‡˙ שבמובן ∆»»

ונבראים  לעולמות ומקור שורש הוא

ÔÈÚמוגבלים  ˙ÈzÓ‡ BÈ‡≈¬ƒƒƒ¿«
È¯‰L ,Ïe·bŒÈÏa‰Â ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈¿«¿ƒ¿∆¬≈

,˙BÓÏBÚ ‡e‰ BÈÚ ירידה ואחרי ƒ¿»»
יתהוו  רבים ובצמצומים רבות בדרגות

מוגבלים  עולמות «∆‡l‡ממנו
˙‡ ¯È‡‰Ï' ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»¿»ƒ∆

,'˙BÓÏBÚ‰ באור מוארים שיהיו »»
Bl‚ÏL˙אלוקי, ¯B‡'‰ ˜¯Â¿«»∆¿«

ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‡e‰ 'B˙eÓˆÚ«¿¬ƒƒƒ¿«
.ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈

ÈelÚ‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המיוחד ¿«ƒ∆»»ƒ
‰ÚÓk) ‰·eLz‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿»¿«¬≈

‰"aw‰ היא החוטא של שהתקנה «»»
("BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ"«¬∆¿»¿ƒ¿«≈
‰ÚÓ) ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿««»¿»«¬≈

‰¯Bz‰ שאלה אותה "È·È‡על «»»ƒ
Û‡ Èk ,("BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡»»¿ƒ¿«≈ƒ«
ÌÈÚÈbÓ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»«ƒƒ
Ï"pk "Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«…»»««
'אדם', מבחינת למעלה ומתעלים

˙ÈÁa ˜¯ ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆«¿ƒ«
BˆÈÁ'‰ÏÚÓÏe .'¯˙k‰ ˙ei ƒƒ«∆∆¿«¿»
,¯˙BÈקיימת זו שבחינה B‡a¯כפי ≈»

,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL זו ‡˙הרי ¯È‡‰ÏL ¯B‡'‰ ˙ÈÁa ∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ«»∆¿»ƒ∆
˙eiÓÈt'a ˙ÚbÓ ‰·eLz‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó .'˙BÓÏBÚ‰»»«∆≈≈«¿»«««ƒ¿ƒƒ

'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚ÏL ¯B‡'‰ ˙ÈÁ·a „ÚÂ ,'¯˙k‰ נעלה זה ועניין «∆∆¿«ƒ¿ƒ«»∆¿««¿
האדם  של בעלייה שהיא כפי אדם' 'לא לבחינת העלייה מעניין יותר

הקרבנות. ידי על לאלוקות והתקרבותו
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eb'כד jiwl` 'ied cr l`xyi daey

אלקיe‰ÊÂ,"ו) הוי' עד יׂשראל "ׁשּובה ¿∆ְֱֲִֵֶַָָָָֹ

הּתׁשּובה  ענין הּוא יׂשראל" ְְְִִֵַַָָָ"ׁשּובה

אדם", "לא לבחינת למעלה מּלמּטה ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹוההעלאה

ּבחינת  ׁשּזהּו האיןֿסֹוף, ענין לאמּתית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָועד

ׁשּזֹוהי  וכיון ּכּנ"ל. עצמּותֹו' ׁשּלגּלֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָה'אֹור

ּכאן  נאמר לכן נעלית, הּיֹותר למדרגה ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעלּיה

צרי אחרּֿכ אמנם, ּדוקא. יׂשראל" ְְְִִֵַַַָָָָָָָ("ׁשּובה)

והינּו, ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ּגם האֹור ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֻׁשּימש

ּבבחינה  הּוא הּתׁשּובה ענין ׁשעצם ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשאף

צרי אחריֿכן הּנה מהתחּלקּות, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּלמעלה

ההׁשּתלׁשלּות  ּבסדר ּגם זֹו ּבחינה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָלהמׁשי

ׁשּכתּוב  מה ּכּלכם 64[ועלּֿדר הּיֹום נּצבים אּתם ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

עד  עצי מחֹוטב ּגֹו' ׁשבטיכם ראׁשיכם ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָּגֹו'

ׁשּלמעלה  ענין הּוא ּד"ּכּלכם" ,מימי ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָֻׁשֹואב

ּגם  להמׁשי צרי זֹו ּבחינה א ְְְְְִִִִֵַַַַָָמהתחּלקּות,

מ"ראׁשיכם  ׁשּבּנפׁש, הּסּוגים עׂשר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבכל

.["מימי וׁשֹואב עצי "חֹוטב עד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַׁשבטיכם"

,"אלקי הוי' עד יׂשראל) ("ׁשּובה נאמר זה ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹועל

הּקּוין  לׁשני נחלקת ההׁשּתלׁשלּות ּכללּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדהּנה

הם  הּׁשמֹות ּובענין וגּוף', 'נפׁש וכלים', ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ'אֹורֹות

"עד  נאמר זה ועל ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשני

העצם  ׁשם ׁשהּוא הוי', ׁשּׁשם ,"אלקי 65הוי' ֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

הּמיחד  הּמפרׁש66ׁשם "אלקי",67וׁשם יהיה , ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

וחּיּות 68ּכח. ְֲֶַֹ

CÈLÓÓe ּדאף ּדברים", עּמכם "קחּו ּבּכתּוב, «¿ƒְְְִִֶַַָָָ

מּכלֿ ּבּלב, היא הּתׁשּובה ְִִִֵֶַַַָָׁשעּקר

עּמכם  "קחּו ענין את ּבמיחד ּכאן מדּגיׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻמקֹום

לּנפׁש, קֹודמת הּגּוף ׁשהתהּוּות לפי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָּדברים",

) העּקר הּוא ׁשאף והּמעׂשה והינּו, ג). סעיף כנ"ל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

ּומּגעת  מהתחּלקּות, למעלה היא ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָׁשהּתׁשּובה
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ט.64) כט, פכ"ח.65)נצבים ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ יט. שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה כסף

א.66) ס, סנהדרין א. לח, ה"ב.67)סוטה פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם שם. וסנהדרין בלק 68)סוטה ג. מ, שלח לקו"ת ראה

תשמ"ז. לדוד תפלה ד"ה וראה ע"ג. ריש עג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"Ï‡¯NÈ ‰·eL" ,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" e‰ÊÂ (Â¿∆»ƒ¿»≈«¬»»¡…∆»ƒ¿»≈

‰‡ÏÚ‰‰Â ‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ תשובה העושה האדם hÓlÓ‰של ƒ¿««¿»¿««¬»»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ עדÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Ï „ÚÂ ,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·Ï ¿«¿»ƒ¿ƒ«…»»¿««¬ƒƒƒ¿«

.Ï"pk 'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL ¯B‡'‰ ˙ÈÁa e‰fL ,ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈∆∆¿ƒ«»∆¿««¿««
‰‚¯„ÓÏ ‰iÏÚ È‰BfL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¬ƒ»¿«¿≈»

ÔÎÏ ,˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ למרות «≈«¬≈»≈
מצב  שהוא חטא על בתשובה שמדובר

על  שמדובר כיוון ירוד, רוחני

התשובה, ידי על הגדולה ההתעלות

"Ï‡¯NÈ (‰·eL") Ô‡k ¯Ó‡∆¡««»ƒ¿»≈
‡˜Âc,והחשיבות המעלה שם שהוא «¿»

המאמר. בתחילת «¿«‡ÌÓ,כמבואר
CkŒ¯Á‡ לאלוקות ההתקרבות לאחר ««»

שבה  למעלה מלמטה 'העלאה' בדרך

מעלה, למעלה מתעלה CÈ¯»̂ƒהאדם
¯„Òa Ìb ¯B‡‰ C˘ÓiL∆À¿«»«¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ מלמעלה וירד «ƒ¿«¿¿
הבריאה, גדרי בתוך ויחדור למטה

ÔÈÚ ÌˆÚL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆∆ƒ¿«
‰ÈÁ·a ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL לדרגות ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
סוף, האין עניין והוא ≈p‰ƒ‰שונות,

ÔÎŒÈ¯Á‡'ה'העלאה ˆ¯CÈאחרי «¬≈≈»ƒ
BÊ ‰ÈÁa CÈLÓ‰Ï¯„Òa Ìb ¿«¿ƒ¿ƒ»«¿≈∆

‰Ó C¯cŒÏÚÂ] ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿«∆∆«
·e˙kL64 שקוראים בפרשה בתורה ∆»

השנה ראש לפני ÌÈ·vתמיד Ìz‡«∆ƒ»ƒ
ÌÎÈL‡¯ 'Bb ÌÎlk ÌBi‰«À¿∆»≈∆
EÈˆÚ ·ËBÁÓ 'Bb ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆≈≈≈∆
"ÌÎlk"c ,EÈÓÈÓ ·‡BL „Ú«≈≈∆¿À¿∆
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿«¿»

,˙e˜lÁ˙‰Ó אחדות של בחינה ≈ƒ¿«¿
והבדלים  חלוקה אין שבה מוחלטת

CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ BÊ ‰ÈÁa C‡«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ
ותפעל  NÚ¯שתרד ÏÎa Ìb«¿»∆∆

ÌÎÈL‡¯"Ó ,LÙpaL ÌÈ‚eq‰«ƒ∆«∆∆≈»≈∆
EÈˆÚ ·ËBÁ" „Ú "ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆«≈≈∆
‰Ê ÏÚÂ .["EÈÓÈÓ ·‡BLÂ¿≈≈∆¿«∆
„Ú (Ï‡¯NÈ ‰·eL") ¯Ó‡∆¡«»ƒ¿»≈«

,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ שהתשובה היינו ¬»»¡…∆
אלוקיך' 'ה' לבחינת עד להיות צריכה

˙B¯B‡' ÔÈew‰ ÈLÏ ˙˜ÏÁ ˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk ‰p‰c¿ƒ≈¿»«ƒ¿«¿¿∆¿∆∆ƒ¿≈««ƒ

,'ÌÈÏÎÂ מדרגה למטה, מלמעלה ונמשך יורד האלוקי האור שבה הדרך ¿≈ƒ
ב'כלים' מתלבשים גבול) בלי הם עצמם (שמצד שהאורות הוא לדרגה,

עניין  כמו והוא ובאמצעותם, הכלים דרך ומאירים האור) את (המגבילים

,'Ûe‚Â LÙ' באמצעות היא והתגלותה ופעולתה האורות כמו היא שהנפש ∆∆¿
לאור  כלים הם ואבריו שהוא הגוף

ÈLהנפש  Ì‰ ˙BÓM‰ ÔÈÚ·e¿ƒ¿««≈≈¿≈
,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰'הוי שם «≈¬»»≈…ƒ

אלוקים  ושם המאירים האורות הוא

המגבילים  הכלים Ê‰הוא ÏÚÂ¿«∆
¯Ó‡ שהיא התשובה עניין אודות ∆¡«

להיות ‡EÈ˜Ï",צריכה 'ÈÂ‰ „Ú"«¬»»¡…∆
ÌL ‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌML∆≈¬»»∆≈

ÌˆÚ‰65 לעצמיות המתייחס השם »∆∆
‰ÁÈn„האלוקות ÌL66 שאר מכל ≈«¿À»

‰L¯Ùnהשמות  ÌLÂ67 לו שיש ¿≈«¿…»
בהלכה, מיוחדים ∆¿È‰Èƒ‰גדרים

E˙eiÁÂ EÁk ,"EÈ˜Ï‡"68 ¡…∆…¬¿«∆
אין  הוא עצמו שמצד הוי' ששם היינו

לתוך  ויומשך ירד גבול, ובלי סוף

האלוקים  'אלוקיך', ויהיה המציאות

האדם, של והחיות הכוח היינו שלך,

בפנימיות. באדם שיחדור ידי על

ÌÎnÚ eÁ˜" ,·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿ƒ»∆
¯wÚL Û‡c ,"ÌÈ¯·c¿»ƒ¿«∆ƒ«

·la ‡È‰ ‰·eLz‰ ברגש היינו «¿»ƒ«≈
חיצוני, בדיבור ולא «ŒÏkÓƒהפנימי

˙‡ „ÁÈÓa Ô‡k LÈb„Ó ÌB˜Ó»«¿ƒ«ƒ¿À»∆
,"ÌÈ¯·c ÌÎnÚ eÁ˜" ÔÈÚƒ¿«¿ƒ»∆¿»ƒ

הווידוי, לעניין מתייחס ÈÙÏ¿ƒשכאמור
Ûeb‰ ˙ee‰˙‰L המדבר שהוא ∆ƒ¿««

LÙpÏ ˙Ó„B˜ הכוונה היא שבה ∆∆«∆∆
‰wÚ¯בלב, ‡e‰ ‰NÚn‰Â¿««¬∆»ƒ»

וחשיבות  עדיפות יש בפועל ולמעשה

הכוונה ‚כנ"ל (לגבי ÛÈÚÒ שם ¿ƒ
על  האדם יצירת אופן היה שכך נתבאר

כגוף  תחילה הקדושֿברוךֿהוא, ידי

בו  נפח כך ואחר חיות ללא 'גולם'

חיים  נשמת ).הקדושֿברוךֿהוא
‡È‰ ‰·eLz‰L Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆«¿»ƒ

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ לדרגות ¿«¿»≈ƒ¿«¿
גבול, ובלי 'פשוט' עניין אלא שונות

˙ÚbÓe לאלוקות והתקרבות התעלות לאדם ‰ÈÂ',וגורמת ÌL ˙ÈÁ·a «««ƒ¿ƒ«≈¬»»
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כה l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

ה'אֹור  לבחינת עד העצם, ׁשם הוי', ׁשם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבבחינת 

מּכלֿמקֹום  הּנפׁש, ענין ׁשּזהּו עצמּותֹו', ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשלגּלֹות

לבחינת  עד נמׁשכת להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָהּתׁשּובה

ּבזה, הענין ּוכללּות העּקר". [ׁש]הּוא ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ"הּמעׂשה

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר מה ׁשּבכל 69ּכּידּוע ְְְֵֶֶַַַַָָָ

ענין  ׁשּכל ּדכיון ונפׁש', 'ּגּוף יׁשנֹו וענין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָענין

'ּגּוף  יׁש ּובאדם האדם, ּבׁשביל הּוא ְְִִִֵַַָָָָָָההתהּוּות

ׁשּבכל  הּמדרגֹות ּבכל ונפׁש' 'ּגּוף יׁש לכן ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָונפׁש',

'אֹורֹות  ענין הּוא ּובכללּות ההׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִִִֵֶַַַָסדר

ידּוע  ׁשהרי האֹורֹות 70וכלים', ׁש"מהתעּבּות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבחינת  הם ׁשה'אֹורֹות' ונמצא, הּכלים", ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנעׂשּו

ּב'אֹורֹות' וגם 'ּגּוף'. ּבחינת הם וה'ּכלים' ְְְִִֵֵֶֶַַַָ'נפׁש',

ה'אֹור' ּבחינת אּלּו, ּבחינֹות ׁשּתי יׁשנן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָעצמם

ׁשהּוא  ּכמֹו ה'אֹור' ּובחינת ה'ּכלי', נעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָׁשּמּמּנּו

ענין  הּוא  הרא ׁשֹון ּובׁשרׁשם מה'ּכלי'. ְְְְְִִִֵַַָָָָֻמבּדל

ׁשּלגּלֹות  ו'האֹור העֹולמֹות', את ׁשּלהאיר ְְְִֶֶֶַָָָָָ'האֹור

ּבחינֹות  ׁשּתי יׁש ׁשּב'אֹורֹות' ּוכׁשם ְְְְִֵֵֵֶַָעצמּותֹו'.

ּב'ּכלים', ּגם אּלּו ּבחינֹות ׁשּתי יׁש ּכמֹוֿכן ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַאּלּו,

הּכלים', ו'חיצֹונּיּות הּכלים' 'ּפנימּיּות ענין ְְְְִִִִִִִֵֵַַַוהּוא

ה'אֹור' עם מתאחדים הּכלים' 'ּפנימּיּות ְְֲִִִִִִִֵַַָּכי

הּכלים', ו'חיצֹונּיּות 'אֹור'. הּוא וענינם ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּבתֹוכם,

'ּכלים', הּוא ענינם לחּוץ , נׁשּפע האֹור ְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשעלֿידם

יׁשנֹו ׁשּבאדם לפי הּוא זה וכל והגּבלה. ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָמדידה

עצמֹו, האדם ּבנפׁש וגם ּכּנ"ל, ונפׁש' ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ'ּגּוף

יׁש הּתֹורהּֿומצֹות, ענין ׁשהּוא ׁשּבֹו, ְְְִִִִֵֶֶַַַָּבּפנימּיּות

ּגם  הּנה  זה, ּומ ּצד ּבארּכה . ּכּנ"ל ונפׁש', ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ'ּגּוף

ּבתֹורהֿ ׁשּנעׂשה ּבּפגם רצֹונֹו", ל"עֹוברי ְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָּבנֹוגע

ּבּתׁשּובה  ּגם ולכן ונפׁש', 'ּגּוף ענין יׁשנֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּומצֹות,

ונפׁש', 'ּגּוף להיֹות צריכים הּפגם את ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָהמתּקנת
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(69.86 ע' תש"ג השיחות ספר סע"ב. ר, ח"א לקו"ד .162 ע' אידיש המאמרים ספר (שער 70)ראה ו שער חיים עץ

ואילך. קעו ע' תרס"א המאמרים ספר ואילך. ספכ"ח היחוד שער וראה פ"א. אבי"ע) סדר (שער מז שער פ"ג. העקודים)

וש"נ. יב. ע' תרפ"ב ואילך. מה ע' עת"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚ÏL ¯B‡'‰ ˙ÈÁ·Ï „Ú ,ÌˆÚ‰ ÌL כמבואר ≈»∆∆«ƒ¿ƒ«»∆¿««¿

הקרבנות, לגבי התשובה מעלת יתרון אודות באריכות ÔÈÚלעיל e‰fL∆∆ƒ¿«
LÙp‰ דבר לכאורה שהוא המעשה מעניין ופנימי עמוק יותר כמובן שהוא «∆∆

בלבד, Ú„חיצוני ˙ÎLÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰·eLz‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆«
‡e‰[L] ‰NÚn‰" ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«««¬∆∆

"¯wÚ‰ צריכה ההתעלות ואחרי »ƒ»
המ  למטה,להיות עד העניין של שכה

ומבאר. שממשיך וכפי

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe בצורך ¿»»ƒ¿»»∆
(שבעניין  שבלב שהכונה ובחשיבות

ה' עד ישראל 'שובה התשובה,

וגילוי  ביטוי לידי תבוא אלוקיך')

עמכם  ('קחו המעשה עניין בדיבור,

nL·‡¯דברים') ‰Ó Úe„ik«»««∆¿»≈
Á"ÂÓ ˜"Î וחמי מורי קדושת כב'

¯"BÓ„‡69ÔÈÚÂ ÔÈÚ ÏÎaL «¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏkL ÔÂÈÎc ,'LÙÂ Ûeb' BLÈ∆¿¿∆∆¿≈»∆»

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ פרטי כל של ƒ¿««ƒ¿«
‰‡„Ìהבריאה  ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ»»»

כל  של והתכלית המטרה שהוא

'Ûebהנבראים, LÈ Ì„‡·e»»»≈
'LÙÂ Ûeb' LÈ ÔÎÏ ,'LÙÂ¿∆∆»≈≈¿∆∆
¯„Ò ÏÎaL ˙B‚¯„n‰ ÏÎa¿»««¿≈∆¿»≈∆
‡e‰ ˙eÏÏÎ·e .˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿»

,'ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡' ÔÈÚ האורות ƒ¿«¿≈ƒ
הגוף  הם והכלים דבר שבכל הנפש הם

דבר  Úe„Èשבכל È¯‰L70 ∆¬≈»«
eNÚ ˙B¯B‡‰ ˙eaÚ˙‰Ó"L∆≈ƒ¿«»«¬

,"ÌÈÏk‰,וחסידות בקבלה כמבואר «≈ƒ
ונעשה  מתלבש האור (שבהם הכלים

ונתהוו  נוצרו ובהגבלה) מסוים ב'ציור'

שלאחר  מכך היינו האורות, מהתעבות

העליון  משורשם האורות התגלות

'עבים', נעשו, הם למטה, וירידתם

ועדינים  דקים פחות היינו כביכול,

זה  וצמצום הירידה קודם שהיו מכפי

התהוות  את שמאפשר הוא באורות

‰Ìהכלים, '˙B¯B‡'‰L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»≈
Ì‰ 'ÌÈÏk'‰Â ,'LÙ' ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿«≈ƒ≈
'˙B¯B‡'a Ì‚Â .'Ûeb' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«»

epnnL '¯B‡'‰ ˙ÈÁa ,el‡ ˙BÈÁa ÈzL ÔLÈ ÌÓˆÚ«¿»∆¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ«»∆ƒ∆
'ÈÏk'‰ ‰NÚ,כלי ממנו שנהיה עד ו'נתעבה' שירד ÈÁ·e˙האור «¬»«¿ƒ¿ƒ«

‡e‰L BÓk '¯B‡'‰ עצמו ÈÏk'‰Ó'.ומרומםÏc·Óמצד »¿∆À¿»≈«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÌL¯L·e,והנפש הגוף והכלים, האורות ÔÈÚשל ‡e‰ ¿»¿»»ƒƒ¿«

'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL ¯B‡‰'Â ,'˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰lL ¯B‡‰'»∆¿»ƒ∆»»¿»∆¿««¿
באריכ  לעיל כמבואר הצמצום, שלפני באור הבחינות ≈¿ÌLÎeות.שתי

˙BÈÁa ÈzL LÈ '˙B¯B‡'aL∆»≈¿≈¿ƒ
,el‡ לעניין שמקבילה באור בחינה ≈

שמקבילה  ובחינה והנפש האורות

והגוף הכלים LÈלעניין ÔÎŒBÓk¿≈≈
'ÌÈÏk'a Ìb el‡ ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ≈««≈ƒ

'eiÓÈt˙עצמם, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿ƒƒ
'ÌÈÏk‰ האור עניין כנגד «≈ƒ

'ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁ'Â עניין כנגד ¿ƒƒ«≈ƒ
‰ÌÈÏk'הכלים, ˙eiÓÈt' Èkƒ¿ƒƒ«≈ƒ

'¯B‡'‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒƒ»
ÌÎB˙aL,הכלים ÌÈÚÂשבתוך ∆¿»¿ƒ¿»»

'¯B‡' ‡e‰ במידה היא וההתאחדות

להיות  הופך עצמו הכלים שעניין כזו

התאחדו. שאיתו האור עניין

ŒÏÚL ,'ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁ'Â¿ƒƒ«≈ƒ∆«
¯B‡‰ Ì„È בכלים ÚtLהמלובש »»»ƒ¿»

‰e‡ונמשך ÌÈÚ ,ıeÁÏ«ƒ¿»»
ÏÎÂ .‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ,'ÌÈÏk'≈ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿»

‰Ê הן דרגה, שבכל לכך והסיבה ∆
שתי  את יש בכלים, והן באורות

כלים, וגם אורות גם ‰e‡הבחינות,
Ûeb' BLÈ Ì„‡aL ÈÙÏ עניין ¿ƒ∆»»»∆¿

הכלים LÙÂ'האורות  Ï"pk,עניין ¿∆∆««
,BÓˆÚ Ì„‡‰ LÙa Ì‚Â¿«¿∆∆»»»«¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,BaL ˙eiÓÈta«¿ƒƒ∆∆ƒ¿«
Ûeb' LÈ ,˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈

,'LÙÂ שהוא המצוות מעשה היינו »∆∆
עניין  שהוא המצוות וכוונת הגוף, עניין

Ê‰,הנפש „vÓe .‰k¯‡a Ï"pk«««¬À»ƒ«∆
יש  בקדושה הדברים שבשורש כיוון

ונפש, גוף וכלים, Ìbאורות ‰p‰ƒ≈«
,"BBˆ¯ È¯·BÚ"Ï Ú‚Ba לעניין ¿≈«¿¿≈¿
ושלום, חס ה', רצון על «¿»Ì‚taעבירה

,˙BˆÓeŒ‰¯B˙a ‰NÚpL∆«¬»¿»ƒ¿
מהעבירה, ÔÈÚכתוצאה BLÈ∆¿ƒ¿«

,'LÙÂ Ûeb''ו'נפש הפגם 'גוף' »∆∆
BÈ‰Ï˙הפגם, ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‚t‰ ˙‡ ˙w˙Ó‰ ‰·eLza Ìb ÔÎÏÂ¿»≈««¿»«¿«∆∆∆«¿»¿ƒƒƒ¿

,‰·eLzaL ‰ek‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,'LÙÂ Ûeb' רגש »∆∆¿«¿∆«¿≈««»»∆«¿»
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eb'כו jiwl` 'ied cr l`xyi daey

החרטה  ׁשּבּתׁשּובה, הּכּונה ׁשעלֿידי ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו,

ע  ׁשּבּתׁשּובה,והּקּבלה ה'נפׁש' ׁשּזֹוהי להּבא, ל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּדברים', 'וּדּוי ועלֿידי ׁשּבּפגם. ה'נפׁש' ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָנתקן

הּפגם, 'ּגּוף' נתקן והּמעׂשה, ה'ּגּוף' ְְְֲִֶֶֶַַַַַָׁשּזהּו

לה'צמח  ּותׁשּובה" וּדּוי ּב"מצות ְְְְְִִֶַַַַָָֹּכּמבאר

ׁשהעּקר 71צדק' הינּו, ּגֹו', עּמכם" "קחּו וזהּו . ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּגםּֿכן  צרי ו"עּמכם" ּבּלב, הּתׁשּובה ְְִִֵֵֶַַַָָָהּוא

הּקלּפה  'ּגּוף' את ּגם להעביר ּכדי ויּדּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָלדברי

תר"ל  ּבׁשנת ּבּמאמר מה 72(ּכּמבאר ּגםּֿכן וזהּו .( ְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹ

ּגם  ּכי ׂשפתינּו", פרים "ּונׁשּלמה ּבּכתּוב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּמסּים

('נפׁש') הּכּונה חּבּור הּוא הּקרּבנֹות ְְִִֶֶַַַַָָָָענין

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ('ּגּוף'), "אחד 13והּמעׂשה ְְֲֲֵֶֶַַַַַָ

לּבֹו ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּמרּבה

ׁשּבּׁשמים 73[ּדעּתֹו [לאביו לּׁשמים" והינּו,74] ,[ ְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

הּממעיט", ו(אחד) הּמרּבה "(אחד) ּבענין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגם

כּו'). ׁשּיכּון" ("ּובלבד הּכּונה ענין ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֻימׁש

יׂשראל e‰ÊÂז) "ׁשּובה הּפסּוק ׁשאמירת מה ּגם ¿∆ְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשּבת  היא ּגֹו' "אלקי הוי' ְֱֲִֶַַָָָֹעד

ׁשיר  אֹומרים ׁשּבהם 75ׁשּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ

הוי' קראתי מּמעמּקים וידּוע 76הּמעלֹות ,77 ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָ

וזהּו מעמק', לפנים 'עמק הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹׁש"מּמעמּקים"

והינּו, מּקרּבנֹות, ּגם ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָענין

וכּנ"ל  'עמק', ּבבחינת מּגיע הּקרּבנֹות ענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּגם

אבל  אדם", "לא ּבבחינת מּגיעים ְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

ׁשּמּגעת  הּתׁשּובה ואלּו סתם. 'עמק' רק ְְְִֶֶֶַַַַַָָֹזהּו

ה'אֹור  ּבחינת הּבליּֿגבּול, אמּתית ְְְְֲִִִִִִַַַָּבבחינת

מעמק' לפנים 'עמק ענין הּוא עצמּותֹו', ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשּלגּלֹות

ה'ּיחידה' ּבמׁש78(ּבחינת זה מזמֹור ואֹומרים .( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָ
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ואילך.71) א לח, מצותיך שסג.72)דרך ספי"ג).73)ע' (מנחות שלפנינו משניות בדפוסי הגירסא א.74)כ"ה טו, שבועות

.(79 ע' חנ"ח התוועדויות מנחם (תורת סי"ז המאמר שלאחרי בשיחה קל.75)וראה מזמור דרושי 76)תהלים הכוונות שער

סק"ב  סנ"ד או"ח מג"א במקומו. האריז"ל סידור פ"ז. ר"ה תפילות שער חיים, עץ פרי לתחילתו. קרוב א') דרוש (לפני ר"ה

ב. סב, לר"ה דרושים לקו"ת גם וראה במקומו. אדה"ז סידור תקפב. ר"ס או"ח עט"ז כתבים. סט,77)בשם ח"ג זהר ראה

תשי"ט  הנ"ל רד"ה ואילך). 18 ע' תש"ג המאמרים (ספר תש"ג המעלות שיר ד"ה וראה ע"ב. ריש סג, ח"ב ואילך. סע"ב

ואילך). קיט ע' תשרי המאמרים ספר מנחם (תורת תשמ"ח תשל"ט. ג). ע' תשי"ט המאמרים תער"ב 78)(ספר המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ë¯Á‰העבר a‰Ï‡על ÏÚ ‰Ïaw‰Â,בלב היא È‰BfLשגם «¬»»¿««»»«¿«»∆ƒ

ÈecÂ' È„ÈŒÏÚÂ .Ì‚taL 'LÙ'‰ Ô˜˙ ,‰·eL˙aL 'LÙ'‰«∆∆∆«¿»ƒ¿««∆∆∆«¿»¿«¿≈ƒ
'ÌÈ¯·c,בדיבור‰NÚn‰Â 'Ûeb'‰ e‰fL,התשובה Ô˜˙של ¿»ƒ∆∆«¿««¬∆ƒ¿«

"‰·eL˙e ÈecÂ ˙ÂˆÓ"a ¯‡·nk ,Ì‚t‰ 'Ûeb' דרך' בספר «¿»«¿…»¿ƒ¿«ƒ¿»
המצות' טעמי – »∆»¿ÁÓˆ'‰Ïמצותיך

ב'דרך 71ˆ„˜' מהביאור קטע (וזהו ∆∆
להם  יש שהקליפות .... שם: מצותיך'

והתהוותם  וגוף. נפש וכלי, אור כן גם

התאווה  עלֿידי כי הוא, חטא עלֿידי

ליצלן, רחמנא הרעה הנפש מתהווה

וכל  הגוף... מתהווה המעשה ועלֿידי

למעלה  מושרש שהאדם לפי הוא זה

כך, ידי ועל דקדושה, ספירות בעשר

ממשיך  שלו והמעשה התאווה עלֿידי

שמיו"ד  מיניקה וגוף נפש להם

צריך  אזי כששב והנה, ספירות...

להעבירם  הנ"ל הקליפות את להמית

עם  החרטה עלֿידח וזהו העולם... מן

שהוא  החרטה עלֿידי הנה כי הוידוי.

מוציא  בזה החטא, מן הרצון עקירת

מן  היה שתולדתה הקליפה, מן הנפש

רצונו  בעקירת ועתה שבלב, התאווה

אך  כנ"ל. נפשה מוציא הרי ותאותו

וידוי  עלֿידי הוא גופה, למחות כדי

מעשה, הוי שפתיו דעקימת דברים,

כלא  והיה גופה ממחה הוא ובזה

היה").

,eÈ‰ ,'Bb "ÌÎnÚ eÁ˜" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»∆«¿
,·la ‰·eLz‰ ‡e‰ ¯wÚ‰L∆»ƒ»«¿»«≈

"ÌÎnÚ"Â לעיקר נוסף דבר בתור ¿ƒ»∆
שבלב, הרגש שהיא CÈ¯»̂ƒהתשובה

ÈecÈÂ È¯·„Ï ÔkŒÌb המעשה עניין «≈¿ƒ¿≈ƒ
'Ûeb' ˙‡ Ìb ¯È·Ú‰Ï È„k¿≈¿«¬ƒ«∆
¯Ó‡na ¯‡·nk) ‰tÏw‰«¿ƒ»«¿…»««¬»

Ï"¯˙ ˙La72.( ƒ¿«
ÌiÒnL ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿«≈
ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe" ·e˙ka«»¿«¿»»ƒ

,"eÈ˙ÙN הזה בזמן שגם ומזכיר ¿»≈
אפשר  קיים המקדש בית לפעול שאין

בשפתייםאת  הדיבור ידי על הקרבנות ‰e‡עניין ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ Ìb Èkƒ«ƒ¿««»¿»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,('Ûeb') ‰NÚn‰Â ('LÙ') ‰ek‰ ¯eaÁƒ««»»∆∆¿««¬∆¿«¬««≈

Ï"Ê13 קרבנות הבאת ‰ËÈÚÓn,לגבי „Á‡Â ‰a¯n‰ „Á‡"∆»««¿∆¿∆»««¿ƒ
] BaÏ ÔeÎiL „·Ï·e אחרת [BzÚc73ולגירסה "ÌÈÓMÏ ולגירסה ] ƒ¿«∆¿«≈ƒ«¿«»«ƒ

ÌÈÓMaLאחרת  ÂÈ·‡Ï74,[ ¿»ƒ∆«»«ƒ
(„Á‡)" ÔÈÚa ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ¿«∆»
,"ËÈÚÓn‰ („Á‡)Â ‰a¯n‰««¿∆¿∆»««¿ƒ
כמות  בפועל, למעשה המתייחס

‰ek‰הקרבנות, ÔÈÚ CLÓÈÀ¿«ƒ¿«««»»
('eÎ "ÔeÎiL „·Ï·e") זה והרי ƒ¿«∆¿«≈

והגוף  הנפש והכלים, האורות חיבור

כמבואר  בכלל, התשובה בעניין כמו

לעיל.

˙¯ÈÓ‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆««∆¬ƒ«
„Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" ˜eÒt‰«»»ƒ¿»≈«

‡È‰ 'Bb "EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ בהפטרה ¬»»¡…∆ƒ
ŒÈÓÈŒ˙¯NÚaLשקוראים ˙aLa¿«»∆«¬∆∆¿≈

Ì‰aL ,‰·eLz אלה ימים בעשרה ¿»∆»∆
ÌÈ¯ÓB‡ בתפילה מיוחדת כהוספה ¿ƒ

בפסוק הפותח תהלים ÈL75¯פרק ƒ
EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ

'ÈÂ‰76Úe„ÈÂ וחסידות 77, בקבלה ¬»»¿»«
"ÌÈwÓÚnÓ"Lרבים ‰e‡לשון ∆ƒ«¬«ƒ

ÙÏ ˜ÓÚ'e‰ÊÂ ,'˜ÓÚÓ ÌÈ …∆ƒ¿ƒ≈…∆¿∆
הוא  כפול עומק של »¿ÔÈÚƒהתוכן

Ìb ‰ÏÚÓlL ‰·eLz‰«¿»∆¿«¿»«
ÔÈÚ ÌbL ,eÈ‰Â ,˙Ba¯wÓƒ»¿»¿«¿∆«ƒ¿«
˙ÈÁ·a ÚÈbÓ ˙Ba¯w‰«»¿»«ƒ«ƒ¿ƒ«
˙Ba¯w‰L Ï"pÎÂ ,'˜ÓÚ'…∆¿««∆«»¿»
,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«…»»
שלמעלה  סוף אין לאור המכוונת

השתלשלות' ¯˜מ'סדר e‰Ê Ï·‡¬»∆«
‰·eLz‰ eÏ‡Â .Ì˙Ò '˜ÓÚ'…∆¿»¿ƒ«¿»
˙ÈzÓ‡ ˙ÈÁ·a ˙ÚbnL∆«««ƒ¿ƒ«¬ƒƒ
¯B‡'‰ ˙ÈÁa ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿ƒ«»

,'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL שלמעלה ∆¿««¿
העולמות שלצורך ÔÈÚמהאור ‡e‰ƒ¿«
'˜ÓÚÓ ÌÈÙÏ ˜ÓÚ' כפול עומק …∆ƒ¿ƒ≈…∆

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa)78 יש לנשמה ¿ƒ««¿ƒ»
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כז l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

עמקים  עׂשרה ׁשּיׁש ּכיון ימים, וגם 79עׂשרה , ְֲֲֳִִֵֵֶַָָָָָָָ

להיֹות  צריכה מעמק' לפנים 'עמק ׁשּבחינת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָֹֹלפי

ענין  ּוכמֹו כּו', הּנפׁש ּכחֹות ּבעׂשרת ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַֹנמׁשכת

ּכּמבאר  ּבזה, הענין ּוכללּות והּגּוף. הּנפׁש ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹחּבּור

ּוכמֹו80ּבּמאמר  ונהר, מעין מקֹור ׁשּיׁש , ְְְֲֵֶַַַָָָָָ

נרּפׁש, ּומעין יחרב הּנהר ּכאׁשר ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָּבגׁשמּיּות,

ׁשהּמקֹור  ּבּמקֹור, יֹותר עֹוד ּבעמק ְִֵֶֶַַָָָֹחֹופרים

ּכתיב  למעלה, ועלּֿדרֿזה יפסק. לא 81לעֹולם ְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ

ּבחינת  הּמעין, הּוא "עדן" מעדן, יֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָונהר

להמׁשי צרי ּפגם, ׁשהאדם וכיון ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָהחכמה.

ׁשּׁשם  ספירֹות, העׂשר מקֹור ּדכּלא', ְְְְִִֶֶֶָָָָֻמ'ּמקֹורא

למּלאֹות  אפׁשר מּׁשם ולכן ּפגם, ׁשּום נֹוגע ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

ּגם  נמׁש הּנהר ׁשעלֿידי ועד הּפגמים. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאת

הּכתּוב  ּכהמׁש ּדפרּודא', "ּומּׁשם 81ּב'עלמא ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

נמׁש ּדפרּודא' ּב'עלמא ׁשּגם והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיּפרד",

ׁשלגּלֹות  ה'אֹור לבחינת עד האֹור, ְְְִִִֶַַַַָָּבחינת

.82עצמּותֹו' ְַ
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.(26 ע' תש"ג המאמרים (ספר שם המעלות שיר ד"ה רסה. ע' תרנ"ו קסא. ע' תרנ"ג המאמרים ספר פרח"צ. פרי 79)ח"א

ובכ"מ. ב. נג, נצבים לקו"ת .76 שבהערה חיים שסב.80)עץ י.81)ע' ב, בסיום 82)בראשית ― (המו"ל). הסיום חסר

התוועדויות  מנחם (תורת ואילך ס"ז המאמר שלפני בשיחה גם וראה תשרי. בח' שהי' ביהמ"ק חנוכת ענין גם נזכר המאמר

ואילך). 70 ע' חנ"ח

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכוחות  של שמות שהם נפשֿרוחֿנשמה דרגות חמש שהן שמות, חמש

המקיפיםֿהנעלמים  הכוחות של שמות שהם וחיהֿיחידה הפנימייםֿהגלויים

מעומק  לפנים עומק היא ו'יחידה' סתם, עומק היא 'חיה' יותר ).ובפרטיות
‰Ê ¯BÓÊÓ ÌÈ¯ÓB‡Â'ממעמקים המעלות NÚ¯‰'שיר CLÓa ¿¿ƒƒ¿∆¿∆∆¬»»

,ÌÈÓÈ הכיפורים יום עד השנה מראש »ƒ
LiL ÔÂÈk הקבלה פי NÚ¯‰על ≈»∆≈¬»»

ÌÈ˜ÓÚ79,,מזה לפנים Ì‚Âזה √»ƒ¿«
ÌÈÙÏ ˜ÓÚ' ˙ÈÁaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«…∆ƒ¿ƒ

'˜ÓÚÓ לעיל ˆ¯ÎÈ‰האמורה ≈…∆¿ƒ»
˙BÁk ˙¯NÚa ˙ÎLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿∆∆«¬∆∆…
¯eaÁ ÔÈÚ BÓÎe ,'eÎ LÙp‰«∆∆¿ƒ¿«ƒ

Ûeb‰Â LÙp‰ באופן להיות שצריך «∆∆¿«
חלקי  בכל ותאיר תחדור שהנפש כזה

לעניין  לעיל המבואר דרך (ועל הגוף

שהוי' אלוקיך' ה' עד ישראל 'שובה

כוחך  שיהיה עד בפנימיות לחדור צריך

וחיותך).

¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆«¿…»
¯Ó‡na80,LiL צורות שלוש ««¬»∆≈

המים זרימת בשורש «B˜Ó¯שונות
,˙eiÓL‚a BÓÎe ,¯‰Â ÔÈÚÓ«¿»¿»»¿¿«¿ƒ

·¯ÁÈ ¯‰p‰ ¯L‡k יתייבש «¬∆«»»∆¡«
Lt¯ ÔÈÚÓe,מתלכלךÌÈ¯ÙBÁ «¿»ƒ¿»¿ƒ

¯B˜na ¯˙BÈ „BÚ ˜ÓÚa שממנו »…∆≈«»
והמעיין, הנהר «»∆B˜n‰L¯באים

˜ÒÙÈ ‡Ï ÌÏBÚÏ.מתלכלך ואינו מתייבש ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ואינו ¿»…À¿«¿«∆∆∆
‰ÏÚÓÏ,כביכול ימי È˙k81·באלוקות, בששת הבריאה בתיאור בתורה ¿«¿»¿ƒ

ÈÁa˙בראשית  ,ÔÈÚn‰ ‡e‰ "Ô„Ú" ,Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ¯‰Â¿»»≈≈≈∆≈∆««¿»¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰.העליונהÌ‚t Ì„‡‰L ÔÂÈÎÂ את מנע ובכך החטא ידי על «»¿»¿≈»∆»»»»«

מה'נהר', החכמה בבחינת השפע

CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ מחדש השפע את »ƒ¿«¿ƒ
¯B˜Ó ,'‡lÎc ‡¯B˜n'Óƒ¿»¿À»¿
BÈ‡ ÌML ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰»∆∆¿ƒ∆»≈

Ì‚t ÌeL Ú‚B לא החטא וגם ≈«¿»
שם, לפגום ÌMÓמסוגל ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»
˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡ ולהשלים לתקן ∆¿»¿«¿

„ÚÂ .ÌÈÓ‚t‰ גדולה ‡˙ כך כדי ∆«¿»ƒ¿«
מה'מקור' ההמשכה של פעולתה

Ìb CLÓ ¯‰p‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»»ƒ¿»«
e¯Ùc„‡',אפילו ‡ÓÏÚ'a עולם ¿»¿»ƒ¿»

בהם  ניכר שלא עולמות היינו הפירוד,

אלא  ה' ואחדות לאלוקות הביטול

נפרדת  כמציאות חשים הנבראים

·e˙k‰ CLÓ‰k81 על המדבר ¿∆¿≈«»
מעדן היוצא «ÌMÓe"ƒהנהר

‡ÓÏÚ'a ÌbL ,eÈ‰Â ,"„¯tÈƒ»≈¿«¿∆«¿»¿»
,¯B‡‰ ˙ÈÁa CLÓ '‡„e¯Ùcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«»

נעלה  הכי לאור »Ú„והכוונה
˙Bl‚ÏL ¯B‡'‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»∆¿«

'B˙eÓˆÚ82.לעיל נתבאר שעניינו «¿
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'eb jiwl` 'ied cr l`xyi daey

החרטה  ׁשּבּתׁשּובה, הּכּונה ׁשעלֿידי ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו,

ע  ׁשּבּתׁשּובה,והּקּבלה ה'נפׁש' ׁשּזֹוהי להּבא, ל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּדברים', 'וּדּוי ועלֿידי ׁשּבּפגם. ה'נפׁש' ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָנתקן

הּפגם, 'ּגּוף' נתקן והּמעׂשה, ה'ּגּוף' ְְְֲִֶֶֶַַַַַָׁשּזהּו

לה'צמח  ּותׁשּובה" וּדּוי ּב"מצות ְְְְְִִֶַַַַָָֹּכּמבאר

ׁשהעּקר 71צדק' הינּו, ּגֹו', עּמכם" "קחּו וזהּו . ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּגםּֿכן  צרי ו"עּמכם" ּבּלב, הּתׁשּובה ְְִִֵֵֶַַַָָָהּוא

הּקלּפה  'ּגּוף' את ּגם להעביר ּכדי ויּדּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָלדברי

תר"ל  ּבׁשנת ּבּמאמר מה 72(ּכּמבאר ּגםּֿכן וזהּו .( ְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹ

ּגם  ּכי ׂשפתינּו", פרים "ּונׁשּלמה ּבּכתּוב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּמסּים

('נפׁש') הּכּונה חּבּור הּוא הּקרּבנֹות ְְִִֶֶַַַַָָָָענין

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ('ּגּוף'), "אחד 13והּמעׂשה ְְֲֲֵֶֶַַַַַָ

לּבֹו ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּמרּבה

ׁשּבּׁשמים 73[ּדעּתֹו [לאביו לּׁשמים" והינּו,74] ,[ ְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

הּממעיט", ו(אחד) הּמרּבה "(אחד) ּבענין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגם

כּו'). ׁשּיכּון" ("ּובלבד הּכּונה ענין ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֻימׁש

יׂשראל e‰ÊÂז) "ׁשּובה הּפסּוק ׁשאמירת מה ּגם ¿∆ְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשּבת  היא ּגֹו' "אלקי הוי' ְֱֲִֶַַָָָֹעד

ׁשיר  אֹומרים ׁשּבהם 75ׁשּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ

הוי' קראתי מּמעמּקים וידּוע 76הּמעלֹות ,77 ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָ

וזהּו מעמק', לפנים 'עמק הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹׁש"מּמעמּקים"

והינּו, מּקרּבנֹות, ּגם ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָענין

וכּנ"ל  'עמק', ּבבחינת מּגיע הּקרּבנֹות ענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּגם

אבל  אדם", "לא ּבבחינת מּגיעים ְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

ׁשּמּגעת  הּתׁשּובה ואלּו סתם. 'עמק' רק ְְְִֶֶֶַַַַַָָֹזהּו

ה'אֹור  ּבחינת הּבליּֿגבּול, אמּתית ְְְְֲִִִִִִַַַָּבבחינת

מעמק' לפנים 'עמק ענין הּוא עצמּותֹו', ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשּלגּלֹות

ה'ּיחידה' ּבמׁש78(ּבחינת זה מזמֹור ואֹומרים .( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָ
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ואילך.71) א לח, מצותיך שסג.72)דרך ספי"ג).73)ע' (מנחות שלפנינו משניות בדפוסי הגירסא א.74)כ"ה טו, שבועות

.(79 ע' חנ"ח התוועדויות מנחם (תורת סי"ז המאמר שלאחרי בשיחה קל.75)וראה מזמור דרושי 76)תהלים הכוונות שער

סק"ב  סנ"ד או"ח מג"א במקומו. האריז"ל סידור פ"ז. ר"ה תפילות שער חיים, עץ פרי לתחילתו. קרוב א') דרוש (לפני ר"ה

ב. סב, לר"ה דרושים לקו"ת גם וראה במקומו. אדה"ז סידור תקפב. ר"ס או"ח עט"ז כתבים. סט,77)בשם ח"ג זהר ראה

תשי"ט  הנ"ל רד"ה ואילך). 18 ע' תש"ג המאמרים (ספר תש"ג המעלות שיר ד"ה וראה ע"ב. ריש סג, ח"ב ואילך. סע"ב

ואילך). קיט ע' תשרי המאמרים ספר מנחם (תורת תשמ"ח תשל"ט. ג). ע' תשי"ט המאמרים תער"ב 78)(ספר המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ë¯Á‰העבר a‰Ï‡על ÏÚ ‰Ïaw‰Â,בלב היא È‰BfLשגם «¬»»¿««»»«¿«»∆ƒ

ÈecÂ' È„ÈŒÏÚÂ .Ì‚taL 'LÙ'‰ Ô˜˙ ,‰·eL˙aL 'LÙ'‰«∆∆∆«¿»ƒ¿««∆∆∆«¿»¿«¿≈ƒ
'ÌÈ¯·c,בדיבור‰NÚn‰Â 'Ûeb'‰ e‰fL,התשובה Ô˜˙של ¿»ƒ∆∆«¿««¬∆ƒ¿«

"‰·eL˙e ÈecÂ ˙ÂˆÓ"a ¯‡·nk ,Ì‚t‰ 'Ûeb' דרך' בספר «¿»«¿…»¿ƒ¿«ƒ¿»
המצות' טעמי – »∆»¿ÁÓˆ'‰Ïמצותיך

ב'דרך 71ˆ„˜' מהביאור קטע (וזהו ∆∆
להם  יש שהקליפות .... שם: מצותיך'

והתהוותם  וגוף. נפש וכלי, אור כן גם

התאווה  עלֿידי כי הוא, חטא עלֿידי

ליצלן, רחמנא הרעה הנפש מתהווה

וכל  הגוף... מתהווה המעשה ועלֿידי

למעלה  מושרש שהאדם לפי הוא זה

כך, ידי ועל דקדושה, ספירות בעשר

ממשיך  שלו והמעשה התאווה עלֿידי

שמיו"ד  מיניקה וגוף נפש להם

צריך  אזי כששב והנה, ספירות...

להעבירם  הנ"ל הקליפות את להמית

עם  החרטה עלֿידח וזהו העולם... מן

שהוא  החרטה עלֿידי הנה כי הוידוי.

מוציא  בזה החטא, מן הרצון עקירת

מן  היה שתולדתה הקליפה, מן הנפש

רצונו  בעקירת ועתה שבלב, התאווה

אך  כנ"ל. נפשה מוציא הרי ותאותו

וידוי  עלֿידי הוא גופה, למחות כדי

מעשה, הוי שפתיו דעקימת דברים,

כלא  והיה גופה ממחה הוא ובזה

היה").

,eÈ‰ ,'Bb "ÌÎnÚ eÁ˜" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»∆«¿
,·la ‰·eLz‰ ‡e‰ ¯wÚ‰L∆»ƒ»«¿»«≈

"ÌÎnÚ"Â לעיקר נוסף דבר בתור ¿ƒ»∆
שבלב, הרגש שהיא CÈ¯»̂ƒהתשובה

ÈecÈÂ È¯·„Ï ÔkŒÌb המעשה עניין «≈¿ƒ¿≈ƒ
'Ûeb' ˙‡ Ìb ¯È·Ú‰Ï È„k¿≈¿«¬ƒ«∆
¯Ó‡na ¯‡·nk) ‰tÏw‰«¿ƒ»«¿…»««¬»

Ï"¯˙ ˙La72.( ƒ¿«
ÌiÒnL ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿«≈
ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe" ·e˙ka«»¿«¿»»ƒ

,"eÈ˙ÙN הזה בזמן שגם ומזכיר ¿»≈
אפשר  קיים המקדש בית לפעול שאין

בשפתייםאת  הדיבור ידי על הקרבנות ‰e‡עניין ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ Ìb Èkƒ«ƒ¿««»¿»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,('Ûeb') ‰NÚn‰Â ('LÙ') ‰ek‰ ¯eaÁƒ««»»∆∆¿««¬∆¿«¬««≈

Ï"Ê13 קרבנות הבאת ‰ËÈÚÓn,לגבי „Á‡Â ‰a¯n‰ „Á‡"∆»««¿∆¿∆»««¿ƒ
] BaÏ ÔeÎiL „·Ï·e אחרת [BzÚc73ולגירסה "ÌÈÓMÏ ולגירסה ] ƒ¿«∆¿«≈ƒ«¿«»«ƒ

ÌÈÓMaLאחרת  ÂÈ·‡Ï74,[ ¿»ƒ∆«»«ƒ
(„Á‡)" ÔÈÚa ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ¿«∆»
,"ËÈÚÓn‰ („Á‡)Â ‰a¯n‰««¿∆¿∆»««¿ƒ
כמות  בפועל, למעשה המתייחס

‰ek‰הקרבנות, ÔÈÚ CLÓÈÀ¿«ƒ¿«««»»
('eÎ "ÔeÎiL „·Ï·e") זה והרי ƒ¿«∆¿«≈

והגוף  הנפש והכלים, האורות חיבור

כמבואר  בכלל, התשובה בעניין כמו

לעיל.

˙¯ÈÓ‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆««∆¬ƒ«
„Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" ˜eÒt‰«»»ƒ¿»≈«

‡È‰ 'Bb "EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ בהפטרה ¬»»¡…∆ƒ
ŒÈÓÈŒ˙¯NÚaLשקוראים ˙aLa¿«»∆«¬∆∆¿≈

Ì‰aL ,‰·eLz אלה ימים בעשרה ¿»∆»∆
ÌÈ¯ÓB‡ בתפילה מיוחדת כהוספה ¿ƒ

בפסוק הפותח תהלים ÈL75¯פרק ƒ
EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ

'ÈÂ‰76Úe„ÈÂ וחסידות 77, בקבלה ¬»»¿»«
"ÌÈwÓÚnÓ"Lרבים ‰e‡לשון ∆ƒ«¬«ƒ

ÙÏ ˜ÓÚ'e‰ÊÂ ,'˜ÓÚÓ ÌÈ …∆ƒ¿ƒ≈…∆¿∆
הוא  כפול עומק של »¿ÔÈÚƒהתוכן

Ìb ‰ÏÚÓlL ‰·eLz‰«¿»∆¿«¿»«
ÔÈÚ ÌbL ,eÈ‰Â ,˙Ba¯wÓƒ»¿»¿«¿∆«ƒ¿«
˙ÈÁ·a ÚÈbÓ ˙Ba¯w‰«»¿»«ƒ«ƒ¿ƒ«
˙Ba¯w‰L Ï"pÎÂ ,'˜ÓÚ'…∆¿««∆«»¿»
,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«…»»
שלמעלה  סוף אין לאור המכוונת

השתלשלות' ¯˜מ'סדר e‰Ê Ï·‡¬»∆«
‰·eLz‰ eÏ‡Â .Ì˙Ò '˜ÓÚ'…∆¿»¿ƒ«¿»
˙ÈzÓ‡ ˙ÈÁ·a ˙ÚbnL∆«««ƒ¿ƒ«¬ƒƒ
¯B‡'‰ ˙ÈÁa ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿ƒ«»

,'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL שלמעלה ∆¿««¿
העולמות שלצורך ÔÈÚמהאור ‡e‰ƒ¿«
'˜ÓÚÓ ÌÈÙÏ ˜ÓÚ' כפול עומק …∆ƒ¿ƒ≈…∆

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa)78 יש לנשמה ¿ƒ««¿ƒ»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

בו, ואקראם בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח  ב' תבא, עם הפ"נ המוסגר  קבלתי מכתבו מיום 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בשאלתו בענין השם - הי' מענה כ"ק מו"ח אדמו"ר שאין מתערב בזה ועל ההורים להחליט 

ויהי' לאורך ימים.

הפעם  עוד  יאמר  וכשיסיימו  יענך  למנצח  קאפיטל  כמובן(  המפיל  )קודם  יאמר  בקשעהמ"ט 

פסוק יענך ויחשוב שירצה כאילו כיוון כל הכוונות.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד. 

בברכה.


