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Îixg` zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,xii` b"i ,miyecw

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈÎÂ מאכל עץ ּכל ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ¿ƒְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לכם  יהיה ׁשנים ׁשלׁש וגֹו' ערלתֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹוערלּתם

ּפריֹו ּכל יהיה הרביעית ּובּׁשנה יאכל, לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹערלים

את  ּתאכלּו החמׁשית ּובּׁשנה להוי', הּלּולים ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹקדׁש

אלקיכם  הוי' אני ּתבּואתֹו לכם להֹוסיף .1ּפריֹו ְְְֱֲֲִִִֵֶֶָָָָֹ

לארץ  ׁשהּכניסה היא הּכתּוב מׁשמעּות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּנה,

ענין  ׁשּיהיה ּבכדי היא הארץ) אל תבאּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ(וכי

זה  ּולפי ּדוקא, מאכל ּדעץ (ּונטעּתם) ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּנטיעה

לכם  יהיה ׁשנים ׁשלׁש הּכתּוב המׁש מּובן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאינֹו

אסּורים  הראׁשֹונֹות ׁשנים ׁשּבג' יאכל, לא ְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹערלים

אינֹו הרביעית ּבּׁשנה ואפילּו ּבאכילה, ְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּפירֹות

קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה אּלא ּבמקֹומֹו, לאכלם ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹיכֹול

ורק  לירּוׁשלים , להעלֹותם ׁשּצרי גֹו', ְְֲִִִִִֶַַַָָָהּלּולים

צרי ּגם ּפריֹו. את ּתאכלּו החמׁשית ְְֲִִִִֶַַַָָָֹּבּׁשנה

גֹו', החמׁשית ּובּׁשנה ּׁשּכתּוב מה ְֲִִִֶַַַָָָָלהבין

הּוא  ּפריֹו את לאכֹול ׁשההיּתר ּכיון ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָּדלכאֹורה,

לאחריה, ּגם אּלא החמׁשית ּבּׁשנה רק ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹלא

והלאה  החמׁשית ּומּׁשנה ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָהוהֿליּהֿלמימר

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּפריֹו, את ּומּיֹום 2ּתאכלּו ְְִִֶֶֶֶַַָֹ

צרי עֹוד ּבזה. וכּיֹוצא גֹו', והלאה ְְְִִִֵֶַַָָָָָהּׁשמיני

ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּׁשּכתּוב מה ְְְִִֶֶַָָָָלהבין,

והינּו, .ׁשּבאיןֿערֹו להֹוספה היא ּבזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּכּונה

ּבער ׁשהּוא הּמצֹות ּכל ׂשכר ּכמֹו זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

ּבדברי  ּדעֹות ׁשּתי ׁשּיׁש [וכּידּוע ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמצוה

ּבדר3הראׁשֹונים  הּוא אם מצוה, ׂשכר ּבענין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ

 ֿ ועל סגּולי, ענין ׁשהּוא אֹו ּומסֹובב ְְְְִִִֶַָָָסיּבה
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כגֿכה.1) יט, (קדושים) כז.2)פרשתנו כב, אדמו"ר 3)אמור אג"ק וראה אֿב). טו, אֿב. (יב, אחרון בית בשל"ה הובאו

ועוד. שצה. ע' ח"א מהורש"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הראשונות  השנים בשלושת העץ מפרות לאכול שלא ערלה, דיני אודות

קדושים: בפרשת נאמר לנטיעתו,

ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ בעודם ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ»…∆»»∆
ישראל לארץ תבואו כאשר ÌzÏ¯ÚÂבמדבר: ÏÎ‡Ó ıÚ Ïk ÌzÚËe¿«¿∆»≈«¬»«¬«¿∆

'B‚Â B˙Ï¯Ú:רש"י (ופירש »¿»¿
אטימתו, ואטמתם – ערלתו "וערלתם

ממנו") מלהנות ונסתם אטום יהא

ÌÈL LÏL מנטיעת הראשונות »…»ƒ
Ï‡העץ  ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰Èƒ¿∆»∆¬≈ƒ…

,ÏÎ‡È העץ מפירות לאכול אסור ≈»≈
זו בתקופה ««»M·e‰שגדלו

L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È ˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆
,'ÈÂ‰Ï ÌÈÏel‰ השנה ופירות ƒƒ«¬»»

לאכול  וצריך קדושה בהן יש הרביעית

(כמובא  מסוימים בתנאים אותם

בו  שכתוב שני כמעשר רש"י: בפירוש

מה  לה', קדש וגו' הארץ מעשר וכל

לחומות  חוץ נאכל אינו שני מעשר

ודבר  כן, זה אף בפדיון, אלא ירושלים

שם  שנושאו הוא לה' הילולים זה

לשמים"), ולהלל לשבח [לירושלים]

˙ÈLÓÁ‰ ‰M·e מהשנה החל «»»«¬ƒƒ
והלאה BÈ¯tהחמישית ˙‡ eÏÎ‡z…¿∆ƒ¿

העץ B˙‡e·zשל ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»
ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‡1. ¬ƒ¬»»¡…≈∆

·e˙k‰ ˙eÚÓLÓ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿»«»
לעיל ÒÈk‰L‰המצוטט ‡È‰ של ƒ∆«¿ƒ»

ישראל  ‡Ïבני e‡·˙ ÈÎÂ) ı¯‡Ï»»∆¿ƒ»…∆
‰È‰iL È„Îa ‡È‰ (ı¯‡‰»»∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆
ıÚc (ÌzÚËe) ‰ÚÈËp‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»¿«¿∆¿≈
BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,‡˜Âc ÏÎ‡Ó«¬»«¿»¿ƒ∆≈
LÏL ·e˙k‰ CLÓ‰ Ô·eÓ»∆¿≈«»»…
‡Ï ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ…
˙BBL‡¯‰ ÌÈL '‚aL ,ÏÎ‡È≈»≈∆¿»ƒ»ƒ
,‰ÏÈÎ‡a ˙B¯Èt‰ ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ«≈«¬ƒ»
BÈ‡ ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Ma eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«»»»¿ƒƒ≈

,BÓB˜Óa ÌÏÎ‡Ï ÏBÎÈ במקום »¿»¿»ƒ¿
הפירותמגוריו  גדלו È‰È‰שם ‡l‡∆»ƒ¿∆

,'B‚ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk»ƒ¿…∆ƒƒ
,ÌÈÏLe¯ÈÏ Ì˙BÏÚ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«¬»ƒ»«ƒ
eÏÎ‡z ˙ÈLÓÁ‰ ‰Ma ˜¯Â¿««»»«¬ƒƒ…¿

BÈ¯t לארץ ‡˙ שהכניסה מדגיש הכתוב שבתחילה סתירה זו לכאורה והרי ∆ƒ¿
של  שורה ומפרט  ממשיך הפסוק אחרֿכך ומיד מאכל, עצי לטעת כדי היא

אסורים  הם הראשונות השנים שבשלוש ואומר הפירות אכילת על הגבלות

מסוימים. בתנאים דווקא היא אכילתם הרביעית בשנה וגם לחלוטין באכילה

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb שבו המועד לגבי האמורים בפסוקים «»ƒ¿»ƒ«∆»
הפירות  את לאכול ÔÂÈkמותר ,‰¯B‡ÎÏc ,'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰M·e«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈»

BÈ¯t ˙‡ ÏBÎ‡Ï ¯zÈ‰‰L של ∆«≈∆∆¡∆ƒ¿
ישראל בארץ הניטע Ï‡העץ ‡e‰…

Ìb ‡l‡ ˙ÈLÓÁ‰ ‰Ma ˜«̄«»»«¬ƒƒ∆»«
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ,‰È¯Á‡Ï¿«¬∆»¬»≈¿≈«

לומר  (לפסוק) לו ««MÓeƒ‰היה
˙‡ eÏÎ‡z ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÓÁ‰«¬ƒƒ»»¿»…¿∆
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ ,BÈ¯t2 ƒ¿«∆∆«∆»

או  כשב או "שור קרבן שחיטת לגבי

תחת  ימים שבעת והיה יולד כי עז

אין  הראשונים הימים (ובשבעת אמו"

כקרבן), ‰ÈÈÓMלהביאו ÌBiÓeƒ«¿ƒƒ
'B‚ ‰‡Ï‰Â אשה לקרבן "ירצה »»¿»

Êa‰לה'", ‡ˆBiÎÂ לא כאן ומדוע ¿«≈»∆
העץ  פירות את לאכול שההיתר מפורש

לשנה  כוונתו אין החמישית בשנה

מהשנה  אלא בלבד החמישית

והלאה? החמישית

·e˙kM ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚ»ƒ¿»ƒ«∆»
החמישית  "ובשנה הכתוב בהמשך

פריו" את ÌÎÏתאכלו ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆
B˙‡e·z המצווה" רש"י: (ופירש ¿»

לכם  להוסיף - תהיה שתשמרו, הזאת

לכם  מברך אני שבשכרה – תבואתו

הנטיעה..."), Êa‰פירות ‰ek‰L∆««»»»∆
מצות  קיום על שהשכר התורה בדברי

תוספת  הוא "להוסיף",ערלה ברכה,

ŒÔÈ‡aLבפירות  ‰ÙÒB‰Ï ‡È‰ƒ¿»»∆¿≈
CB¯Ú אין עד eÈ‰Â,שיעור.תוספת ¬¿«¿

Ïk ¯ÎN BÓk ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿¿«»
‰Âˆn‰ C¯Úa ‡e‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿∆∆«ƒ¿»

עצמה ובהתאמה  למצוה וביחס

˙BÚc ÈzL LiL Úe„iÎÂ]¿«»«∆≈¿≈≈
ÌÈBL‡¯‰ È¯·„a3ÔÈÚa ¿ƒ¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«

C¯„a ‡e‰ Ì‡ ,‰ÂˆÓ ¯ÎN¿«ƒ¿»ƒ¿∆∆
,··BÒÓe ‰aÈÒ,כלומר תוצאה, ƒ»¿»

תוצאה  הוא המצווה על שהשכר

עצמה  מהמצווה ‡Bמתבקשת
ÈÏe‚Ò ÔÈÚ ‡e‰L בין שהשכר והיחס לא הוא המצווה לשכר המצווה ∆ƒ¿»¿ƒ

אלא  המצווה של ישירה תוצאה את הוא שגורם וסגולה כוח יש במצווה
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכ ,קיט תהליםמזמורי   )ב

   ה וכי תבואו אל הארץ"מאמר ד  ) ג

 ה   ..................   ח "כה'תש ,אייר י"ג , אחו"קשבת פרשת 

 יד  ......... חכ"תשה  ,י"ג אייר ,אחו"ק פ"ש יחתש  )ד

 יח  ....  ב"מה'תש ,איירו'  ,פ' אחו"ק יום ה'שיחת   )ה

  בכ  .................  ביך כר אחריפרשת ת שיחו-יטלקו  )ו

 ה"ח "ג הרהרה  "קכל ה רותה על חקיצ ויל ילקוט  )ז

 כז  ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 ל  ...  קדושים -אחריפרשת  –משיח אולה וילקוט ג  )ח

 אל  .......  ק"פרשת אחולשבוע מי ויחומש  יורשיע  )ט

 ו ע  ..............  ק "פרשת אחולשבוע ם ליהתעורי יש  )י

    מוגה)(א ינפר התבסרים שיעו  )יא

 זע  ...................................  ק "פרשת אחולשבוע  

 פז  ...........  ק"פרשת אחולשבוע  "םוי םו יה"ח ול  )יב

 צ...........................  ם "בברמ ןוילע מיתיו הלכה  ) יג

 שיעורי רמב"ם 

 ג צ  ..........  ק"פרשת אחולשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יד

 סבק   ......  ק"פרשת אחולשבוע יום לאחד  פרק –  )טו

 דעק  ...........  ק "פרשת אחולשבוע ות וצספר המ –  )טז

  םעם ביאורי סוטהמסכת   )יז

 עוק  ............................................  כג עד דף  זידף מ

   יםנביאים וכתוב  ) יח

 הר  ........................................ב פרק  דניאל ,לגפרק  ה ירמי

  ערכיןסכת מ – ותנימש  )יט

 זר  ...................................................  תי קה ור ביא

 יזר  ......................................... ה מגיל מסכת  עקביעין   )כ

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כא

 יחר  ...............................................  ז נף עד ד נאמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 מטר  .................................................  ן "ר הזקאדמו

  ברכת המזוןת והלכ וךשולחן ער  ) כג

  נר  .................................  קן זה  מו"ראד  ח רב יומיי לולפ

   ביאור על פסוק "כי ביום הזה" התורלקוטי   )כד

 ג נר  ..................................................  הזקן  ו"ראדמ 

   רת חייםתו  )כה

 חנר  ..............................................  עי מצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כו

 חנר  ........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 סר  ...............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )כח

 ארס  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריה רספ  )כט

 דסר  ............................................  יי''צהרר מו'ו' מאד

  ק"להב גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  ) ל

 חסר  ............................................  'צ' ימוהרי אדמו''ר

 ער .............................................  ב יק פר הזכרונות ספר  )לא

  קודש  רותגא  )לב

 ג ער  .......................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 עדר  .................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 דפר  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  )לד

 ה רפ  ..........................  גפרק פרקי אבות ביאורים ל  ) לה

 ופר  ....................  ק" פרשת אחולשבוע  זמנים  לוח  ) לו

 פזר  .............  שבת קודשלרות קת נהדלסדר מצות   ) לז



g"kyz'dו ,xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y

ׁשּת לפי ּבערּכלּֿפנים הּוא הּׂשכר הרי הּדעֹות י ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

 ֿ ׁשּבאין הֹוספה ׁשל ענין זהּו אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָהּמצוה],

ערלה  מצות ענין נׁשּתּנה מה להבין וצרי ,ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָערֹו

הּכתּוב  צרי ׁשּלכן ,ּבאיןֿערֹו הּוא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָׁשּׂשכרּה

ׁשּבכל  והינּו, ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ְְְְְְִֵֶֶַָָָָלפרׁש

על  ׂשכר ׁשּמקּבלים הּפׁשּוט ּדבר זה הרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמצֹות

ׁשהּוא  מאחר זאת, לפרׁש צרי וכאן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמצוה,

ׁשמסּים  מה להבין צרי וגם .ׁשּבאיןֿערֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׂשכר

הּמצֹות. ּבכל ּכן מצינּו ׁשּלא אלקיכם, הוי' ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאני

ה'צמח Ô·eÈÂב) אדמּו"ר ּבאּור עלּֿפי זה ¿»ְִֵֶֶַַַַ

ׁשּמביא 4צדק' זה, ּפסּוק על ּבדרּוׁש ְִִֵֶֶֶֶַָ

ּבפסּוק  ּפירּוׁשים ּכּמה ׁשּמפרׁש ה'ּבחּיי' ּדברי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

ואחרּֿכ ועל 5זה, ה'ּבחּיי': ׁשּכתב מה מביא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּתֹורה  ׁשהרחיקה ערלה מצות הּקּבלה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּדר

העליֹונֹות  הּׁשלׁש ּכנגד ׁשנים ׁשלׁש ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּנטיעה

ּגםּֿכן  ּוכנגדם הּׂשגה, ּבהם לנּו ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונֹות

וחֹוׁש ובהּו נראה 6ּתהּו צדק': ה'צמח ּומבאר . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּכתרֿחכמהּֿבינה. ראׁשֹונֹות ג' ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶָָָָָמּדבריו

והּׁשנה  ה'ּבחּיי': ּדברי המׁש מביא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּולאחריֿזה 

על  מרחפת אלקים ורּוח  ּכנגּדּה, ּגםּֿכן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהרביעית

הּמים  הּׂשגה 7ּפני ולא ּגמּור הסּתר אינֹו ּכי , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכי  ּגמּור, היּתר אינֹו הרביעית הּׁשנה ּכן ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָּגמּורה,

ּבפדיֹון  הּוא ּפדיֹון.8מּוּתר ּבלא הּוא ואסּור , ְְְְְִִָָֹ

ׁשהּוא  לֹומר   צרי לכאֹורה צדק': ה'צמח ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומבאר

עלּֿפני  ּומרחפת האמצעי, קו הרּוח ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּדעת,

כּו'. חסד ׁשהּוא ִֶֶֶַָהּמים

ÔÈÚ‰Â'ג ּכנגד הם ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדכיון ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

לנּו ׁשאין ּכתרֿחכמהּֿבינה ְִִֵֶֶֶָָָָראׁשֹונֹות

אבל  ּבאכילה. הּפירֹות אסּורים לכן הּׂשגה, ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבהם

הּדעת, ּבחינת היא הרביעית ּכבר ׁשנה לּה ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

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

ואילך.4) קמד ע' (קדושים) פרשתנו ואילך.5)אוה"ת קמו ב.6)ס"ע א, ג.7)בראשית רמב"ם 8)שם, עה"פ. ופירש"י תו"כ

ה"ב. פ"ט שני מעשר הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯Úaהשכר, ‡e‰ ¯ÎO‰ È¯‰ ˙BÚc‰ ÈzL ÈÙÏ ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ¿«»»ƒ¿ƒ¿≈«≈¬≈«»»¿∆∆

‰Âˆn‰ המצווה קיום על לשכר המצווה בין והתאמה יחס ‡l‡ויש ,[ «ƒ¿»∆»
ערלה  מצוות על המובטח ŒÔÈ‡aLהשכר ‰ÙÒB‰ ÏL ÔÈÚ e‰Ê∆ƒ¿»∆»»∆¿≈

,CB¯Ú,והשכר עצמה המצווה בין יחס pzL‰ללא ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ¬¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»
d¯ÎOL ‰Ï¯Ú ˙ÂˆÓ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«»¿»∆¿»»

CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰,המצווה למעשה ¿≈¬
L¯ÙÏ ·e˙k‰ CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ«»¿»≈

B˙‡e·z,ולפרט  ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»
‰Ê È¯‰ ˙Bˆn‰ ÏÎaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»«ƒ¿¬≈∆
¯ÎN ÌÈÏa˜nL ËeLt‰ ¯·c»»«»∆¿«¿ƒ»»
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ Ô‡ÎÂ ,‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»¿»»ƒ¿»≈
¯ÎN ‡e‰L ¯Á‡Ó ,˙‡Ê…≈««∆»»

CB¯ÚŒÔÈ‡aL שהתורה וללא ∆¿≈¬
יודעים  היינו לא בפירוש זאת תכתוב

מיוחד  חידוש זה שהרי מעצמנו כך על

להבין  ויש המצוות, בשאר קיים שלא

עליה  שיש ערלה מצוות מיוחדת במה

"באיךֿערוך"?. במיוחד, גדול שכר

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â על הטעם את ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌiÒÓL ‰Ó הפסוקים את הכתוב «∆¿«≈

באמירה המדברים  ערלה È‡¬ƒבמצות
Ï‡ 'ÈÂ‰Ôk eÈˆÓ ‡lL ,ÌÎÈ˜ ¬»»¡…≈∆∆…»ƒ≈

.˙Bˆn‰ ÏÎa¿»«ƒ¿
¯e‡a ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆«ƒ≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡4 «¿«∆«∆∆

Le¯„a חסידות eÒt˜מאמר ÏÚ ƒ¿«»
'ÈiÁa'‰ È¯·c ˙‡ ‡È·nL ,‰Ê∆∆≈ƒ∆ƒ¿≈«¿«≈
ÌÈLe¯Èt ‰nk L¯ÙnL∆¿»≈«»≈ƒ

CkŒ¯Á‡Â ,‰Ê ˜eÒÙa5‡È·Ó ¿»∆¿««»≈ƒ
צדק' ה'צמח kL˙·אדמו"ר ‰Ó«∆»«

,‰Ïaw‰ C¯c ÏÚÂ :'ÈiÁa'‰«¿«≈¿«∆∆««»»
‰˜ÈÁ¯‰L ‰Ï¯Ú ˙ÂˆÓƒ¿«»¿»∆ƒ¿ƒ»

‰¯Bz‰ פירות את לאכול ואסרה «»
‰ÚÈËp‰שלÌÈL LÏL «¿ƒ»»…»ƒ
‰LÏMהראשונות  „‚k¿∆∆«»…

˙BBL‡¯‰ ˙BBÈÏÚ‰ שלוש »∆¿»ƒ
באלוקות בחינות  ראשונות עליונות

להלן) שמפרט eÏ(כפי ÔÈ‡L∆≈»
‰‚O‰ Ì‰a הריחוק,וזהו ענין »∆«»»

Ì„‚Îe המקבילות בחינות שלוש ¿∆¿»
e‰·Âלהן, e‰z ÔkŒÌb«≈…»…

CLBÁÂ6ÂÈ¯·cÓ ‰‡¯ :'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe ה'בחיי'. של ¿∆¿»≈«∆«∆∆ƒ¿∆ƒ¿»»
‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k ˙BBL‡¯ '‚ Ì‰L שלמעלה עליון כתר בחינת ∆≈ƒ∆∆»¿»ƒ»

הראשונות  והספירות הראש) מעל הוא הגשמי שהכתר (כשם הספירות מעשר

ובינה. חכמה שהן הספירות È¯·cמעשר CLÓ‰ ‡È·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿≈
,dc‚k ÔkŒÌb ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰M‰Â :'ÈiÁa'‰ לה המקביל העניין «¿«≈¿«»»»¿ƒƒ«≈¿∆¿»

הוא  ‰ÌÈnבאלוקות Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ÌÈ˜Ï‡ Áe¯Â7BÈ‡ Èk , ¿«¡…ƒ¿«∆∆«¿≈«»ƒƒ≈
¯eÓb ¯zÒ‰ הבחינות שלוש כמו ∆¿≈»

שהן האמורות  ובינה) חכמה (כתר,

לגמרי  מהשגה ‰O‚‰למעלה ‡ÏÂ¿…«»»
‰¯eÓb שני בה מצד שאין בחינה זו ¿»

היא  גם מסוימת ובמידה מלאה השגה

‰¯·ÈÚÈ˙נסתרת, ‰M‰ Ôk מצד ≈«»»»¿ƒƒ
eÓb¯,אחד  ¯zÈ‰ BÈ‡ ופירות ≈≈∆»

לא  הרביעית כפירות השנה נאכלות

ÔBÈ„Ùaחולין, ‡e‰ ¯zeÓ Èk8 ƒ»¿ƒ¿
הן  הפירות פדיון מותרות ואחרי

שני  ומצד ‰e‡באכילה, ¯eÒ‡Â¿»
ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe .ÔBÈ„t ‡Ïa¿…ƒ¿¿»≈«∆«
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏ :'˜„∆̂∆ƒ¿»»ƒ«

‡e‰L שעליה הזו הרביעית הבחינה ∆
ה'בחיי' "ורוח אומר כנגד שהיא

היא  המים", פני על מרחפת אלקים

˜Âבחינת  Áe¯‰ Èk ,˙Úc‰«««ƒ»««
,ÈÚˆÓ‡‰ בקו שהיא הדעת כמו »∆¿»ƒ

וחסידות  בקבלה (כמבואר האמצעי

'קוין': לשלושה נחלקות שהספירות

הימין, בקו נצח) חסד, חכמה, – חח"ן

השמאל, בקו הוד) גבורה, (בינה, בג"ה

בקו  יסוד) תפארת, (דעת, דת"י

ÈtŒÏÚהאמצעי) ˙ÙÁ¯Óe¿«∆∆«¿≈
'eÎ „ÒÁ ‡e‰L ÌÈn‰ שעניינו «»ƒ∆∆∆

הנמשכים המשכה  כמים והשפעה,

הגשם  בתפילת שאומרים (כמו וזורמים

החסד  מידת שענינו אבינו אברהם לגבי

כמים"). אחריך נמשך אב "זכור –

LÏML ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆»…
˙BBL‡¯ '‚ „‚k Ì‰ ÌÈL»ƒ≈¿∆∆ƒ
eÏ ÔÈ‡L ‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k∆∆»¿»ƒ»∆≈»
ÌÈ¯eÒ‡ ÔÎÏ ,‰‚O‰ Ì‰a»∆«»»»≈¬ƒ

‰ÏÈÎ‡a ˙B¯Èt‰ בכוחנו אין כי «≈«¬ƒ»
שהן לברר  הללו הבחינות את ולהעלות

מהשגתינו. L‰למעלה Ï·‡¬»»»
,˙Úc‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿ƒ««««

אבל  והבינה החכמה כמו מהמוחין, חלק אמנם יותר שהיא היא שני מצד

אלינו  ושייכת È‰L‡קרובה ,˙BcÓÏ Ìb ˙eÎiL ¯·k dÏ LiL∆≈»¿»«»««ƒ∆ƒ
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ׁשית  ּדכליל מפּתחא ׁשהיא למּדֹות, ּגם ,9ׁשּיכּות ְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּכתר  ּבין ממּוצע היא הּדעת ׁשּבחינת ּדאף ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָוהינּו,

מאצילּות 10לחכמהּֿובינה  למעלה (ּבין ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

האמצעי, ּבּקו להיֹותּה מּכלֿמקֹום ְְֲִִִִֶַַָָָָָָלאצילּות),

למּטה  ׁשהּוא ׁשינּויים, ּבּה ׁשאין האמת ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָּבחינת

ׁשהיא  ּכמֹו ׁשּגם מּובן הרי למעלה, ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָּכמֹו

ׁשּיכּות  לּה יׁש לחכמהּֿובינה ּכתר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלמעלה

למּדֹות. ׂשכל ּבין ממּוצע נעׂשית ולכן למּטה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָּגם

קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעית ּבּׁשנה הּנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹולכן

ּבאכילה. מּוּתר אבל ּפדיֹון, ׁשּצרי לה', ְֲֲִִִִִֶַַָָָָהּלּולים

ּבחינֹות CÈLÓÓeג) ׁשּיכּות א צדק': ה'צמח «¿ƒְִֶֶֶַַַַָ

והינּו, כּו'. ערלה ׁשני לׁשלׁש ְְְְְֵֵַָָָֹאּלּו

ג' ׁשל הּׁשּיכּות מהי מּובן, אינֹו ְְִִֵֶַַַָָָּדלכאֹורה

ערלה  ׁשני לׁשלׁש ּכתרֿחכמהּֿבינה ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹראׁשֹונֹות

ּכמבאר  הּטמאֹות, קליּפֹות ג' ּכנגד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם

ּתֹורה' הּזהר 11ּב'לּקּוטי ה'צמח 12ּבׁשם ּומבאר . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

'אֹור  ּבׁשם ּׁשּכתב מה עלּֿדר לֹומר יׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָצדק':

האריה 13החּיים' ׁשהרי וׁשֹור, אריה ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ

אל  אריה ּפני ּכי מהּׁשֹור , יֹותר ּגבֹוּה - ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבׁשרׁשֹו

כּו' ׁשהּׁשֹור 14הּימין הּוא, נהפ למּטה ּומּדּוע , ְֲִֶַַַַַַָָֹ

טמאה, חּיה הּוא והאריה טהֹורה ּבהמה ְְְְְֵֵֵַַָָָָָהּוא

יֹותר, ּגבֹוּה ׁשהּוא ׁשּמחמת הּנֹותנת, ּדהיא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלא

נׁשּפל  למּטה, ּכׁשּנפל הּכלים ּבׁשבירת ּכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל

ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל [וכּידּוע כּו' יֹותר ְְֵֶַַַַַַָָָָָלמּטה

ּביֹותר  מּטה למּטה נֹופל ולכן 15ּביֹותר, ,16 ְְְְֵֵֵֵַַָָָ

למּטה  ּבנפילתֹו יֹותר, ּגבֹוּה ׁשּׁשרׁשֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהאריה
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ובכ"מ.9) ד. ו, ואתחנן לקו"ת ב. קעז, זח"ב רועה 10)ראה הי' ומשה ד"ה נא. ע' תר"ס סה"מ א. יט, תולדות תו"א ראה

ג.11)תרצ"ד. כט, (קדושים) שם.12)פרשתנו בלקו"ת הובא - בסופו כד שער פרדס וראה ב. רמד, יד.13)ח"ב יז, אחרי

י.14) א, ואילך.15)יחזקאל א סה, ואילך. א נח, הפורים שער אורה שערי ג. לד, אמור לקו"ת מג"א 16)ראה תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈL ÏÈÏÎc ‡ÁzÙÓ9, כי) שש' הכולל 'מפתח נקראת הדעת בחינת «¿¿»¿»ƒƒ

יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, המידות שש את בתוכה כוללת היא

"כמו  מצותיך: דרך בספר צדק' ה'צמח אדמו"ר כתב "מפתח" המושג ובביאור

שמסיח  ע"י סוגרה או ומעוררה, המדה התפעלות שפותח דעתו").המפתח

˙Úc‰ ˙ÈÁaL Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆¿ƒ««««
ÚˆeÓÓ ‡È‰ המחבר¯˙k ÔÈa ƒ¿»≈∆∆

«¿«¿Œ‰ÓÎÁÏמהספירות שלמעלה 
‰È·e10 הראשונות (ÔÈaהספירות ƒ»≈

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ בחינות ¿«¿»≈¬ƒ
השתלשלות' מ'סדר שלמעלה האלוקות

ומוגבלות  מוגדרות דרגות של

˙eÏÈˆ‡Ï,עצמו האצילות עולם «¬ƒ
 ֿ אצילות העולמות מארבע הראשון

העולמות  שהם בריאהֿיצירהֿעשיה

מוגדרות), ספירות בהם «ŒÏkÓƒשיש
,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa d˙BÈ‰Ï ÌB˜Ó»ƒ¿»«»»∆¿»ƒ
בקו  היא הדעת שבחינת מאחר

לשמאל  או לימין נוטה שאינו האמצעי

da ÔÈ‡L ˙Ó‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»¡∆∆≈»
BÓk ‰hÓÏ ‡e‰L ,ÌÈÈeÈLƒƒ∆¿«»¿

,‰ÏÚÓÏ ‡e‰L למטה והירידה ∆¿«¿»
שינוי  שום בו פועלת Ô·eÓלא È¯‰¬≈»

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ÌbL∆«¿∆ƒ¿«¿»
למעלה  מאצילות, שלמעלה בבחינות

השתלשלות' k˙¯מ'סדר ÔÈa≈∆∆
‰È·eŒ‰ÓÎÁÏ היא שהדעת כפי ¿»¿»ƒ»

שלמעלה ממוצע  הכתר בין המחבר

הספירות  להתחלת דאצילות מהספירות

למעלה  בהיותה כבר ≈LÈדאצילות,
ÔÎÏÂ ,‰hÓÏ Ìb ˙eÎiL dÏ»«»«¿«»¿»≈

ÚˆeÓÓ ˙ÈNÚ המחברÔÈa «¬≈¿»≈
˙BcÓÏ ÏÎN כפי שגם וכאמור ≈∆¿ƒ

חלק  היא היא שהדעת מהמוחין,

המידות. שש את גם ≈«¿ÔÎÏÂכוללת
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Ma ‰p‰ העץ פירות ƒ≈«»»»¿ƒƒ

הענינים, שני את הכולל באופן נאכלים

מה  שלמעלה מהבחינות גם בהם לברר שיש שעלינו מהבחינות וגם שגתינו

ולכן  ÔBÈ„tולהעלות, CÈ¯vL ,'‰Ï ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«∆»ƒƒ¿
'קודש', הם הפירות הפדיון שני‡·Ïוללא ÏÈÎ‡a‰.מצד ¯zeÓ ¬»»«¬ƒ»

LÏLÏ el‡ ˙BÈÁa ˙eÎiL C‡ :'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ CÈLÓÓe (‚«¿ƒ«∆«∆∆««»¿ƒ≈¿»…
˙eÎiM‰ È‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,eÈ‰Â .'eÎ ‰Ï¯Ú ÈL¿≈»¿»¿«¿¿ƒ¿»≈»«ƒ««»

‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k ˙BBL‡¯ '‚ ÏL ונעלות גבוהות בחינות שהם ∆ƒ∆∆»¿»ƒ»

‰B‡Óh˙,באלוקות  ˙BtÈÏ˜ '‚ „‚k Ì‰L ‰Ï¯Ú ÈL LÏLÏ¿»…¿≈»¿»∆≈¿∆∆¿ƒ«¿≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók11¯‰f‰ ÌLa12 השנים שלוש שפירות «¿…»¿ƒ≈»¿≈«…«

הטמאות, קליפות משלוש היא שלהן החיות כי באכילה אסורות הראשונות

הפרי  על מכסה שקליפה כשם הקדושה על המכסים הקדושה היפך של כוחות

הדברים  שכל התניא בספר וכמבואר

חיותם  את מקבלים באכילה האסורים

שאין  הטמאות מהקליפות וקיומם

(והעליה  ולברר להעלות בכוחנו

לבוא, לעתיד יהיו שלהם והבירור

המשיח)? בימות

LÈ :'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe¿»≈«∆«∆∆≈
¯ÓBÏ מצד כיצד הדברים, שביאור «

השנים  שלוש שפירות מבואר אחד

נעלות  בדרגות קשורים הראשונות

ומצד  שהם באלוקות, מבואר שני

הטמאות, מהקליפות חיות מקבלים

ÌLaהוא  ·˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«∆»«¿≈
'ÌÈiÁ‰ ¯B‡'13‰È¯‡ ÔÈÚa ««ƒ¿ƒ¿««¿≈

BL¯La ‰È¯‡‰ È¯‰L ,¯BLÂ»∆¬≈»«¿≈¿»¿
Èt Èk ,¯BM‰Ó ¯˙BÈ dB·b -»«≈≈«ƒ¿≈

‰È¯‡ העליונה ‡Ïב'מרכבה' «¿≈∆
'eÎ ÔÈÓi‰14, פני' אל ואילו שור' «»ƒ

חשוב  יותר ימין צד והרי השמאל,

השמאל, מצד נעלה »»ÚecÓeויותר
¯BM‰L ,‡e‰ CÙ‰ ‰hÓÏ¿«»«¬…∆«
‰È¯‡‰Â ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‡e‰¿≈»¿»¿»«¿≈

,‰‡ÓË ‰iÁ ‡e‰ שהשור כך «»¿≈»
מהאריה? נעלה

˙ÓÁnL ,˙˙Bp‰ ‡È‰c ‡l‡∆»¿ƒ«∆∆∆≈¬«
‡e‰L האריה¯˙BÈ dB·b למעלה ∆»«≈

הדברים, È·La¯˙בשורש Ôk ÏÚ«≈ƒ¿ƒ«
ÌÈÏk‰ היו שבו ה'תוהו' עולם של «≈ƒ

שלא  מועטים וכלים מרובים אורות

מזה  וכתוצאה האורות את להכיל יכלו

קדושה  של וניצוצות 'נשברו' הכלים

הרי  למטה, האריה ÏÙpLkנפלו ¿∆»«
ÏtLשלמעלה  ,‰hÓÏ וירד¯˙BÈ ‰hÓÏ באכילה שאסור לבעלֿחיים ¿«»ƒ¿«¿«»≈

‰hÓ ‰hÓÏ ÏÙB ,¯˙BÈa dB·b dB·b‰ ÏkL Úe„iÎÂ] 'eÎ¿«»«∆»«»«»«¿≈≈¿«»«»
¯˙BÈa15, נופלות התחתונות שהשורות כך שנופלת אבנים חומת כמשל ¿≈

נופלות  העליונות והשורות ÔÎÏÂ16BL¯MLרחוק,קרוב, ‰È¯‡‰ ¿»≈»«¿≈∆»¿
BÈ˙¯למעלה  dB·b השור של בימין מהשורש הוא האריה ולכן למעלה, »«≈

בשמאל, הוא ÓË‡‰והשור ‰iÁ ‰NÚ ‰hÓÏ B˙ÏÈÙa האסורה ƒ¿ƒ»¿«»«¬∆«»¿≈»
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g"kyz'dח ,xii` b"i ,miyecwÎixg` t"y

ׁשּגם  אף הּׁשֹור, מהּֿׁשאיןּֿכן טמאה, חּיה ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנעׂשה

מּכלֿמקֹום  ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור' מ'ּפני ְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשרׁשֹו

לאחר  ּגם לכן אריה', מ'ּפני למּטה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָלהיֹותֹו

הּוא  אּלא הּקדּוׁשה, מן נפרד אינֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָהּׁשבירה

מּבחינת  קצת ּׁשּנפלּו מה ולכן טהֹורה]. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבהמה

נפלּו למּטה, ּכתרֿחכמהּֿבינה ראׁשֹונֹות ְְְִִֶֶַָָָָָג'

וזהּו הּטמאֹות, קליּפֹות ּבג' הינּו יֹותר, ְְְְְְִֵֵֶַַַָלמּטה

הּטמאֹות  קליּפֹות מג' ׁשהם ערלה ּפירֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָענין

ּבּתניא  ׁשהּובאה ׁשהּדּוגמא על 17[ּולהעיר ְְְְִֶֶַַַַָָָָ

הּטמאֹות  קליּפֹות מג' ׁשהם אסּורֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַָמאכלֹות

ענין  וזהּו ּומסּים: ּדוקא]. מערלה היא - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלגמרי

וׁשרׁשן  ,וחֹוׁש ובהּו ּתהּו ׁשהן כּו' ערלה ׁשני ְְְְְֵֵֶֶָָָָָֹֹג'

וחֹוׁש ובהּו מּתהּו הּכלים ּבׁשבירת ּׁשּנפל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּמה

כּו'. ְֶָהעליֹון

נתן ‡Cד) העֹולם את ּגם הרי להבין, צרי «ְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשביל 18ּבלּבם  הם העֹולם עניני ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

אי ולכאֹורה, כּו', אֹותם  ׁשּיברר האדם, ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָעבֹודת

מג' ׁשהם מאחר ערלה, ׁשני ּבג' הּבירּור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנעׂשה

הענין  א עלּיה. להן ׁשאין הּטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָקליּפֹות

ּבאֹופן  הּוא הּטמאֹות קליּפֹות ּדג' ׁשהּברּור ְְְְִֵֵֶֶַַהּוא,

הּברּור  ּבין החילּוק ּכללּות וזהּו ּדחּיה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשל

ׁשעלֿידי  לּברּור מצֹותֿעׂשה רמ"ח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַׁשעלֿידי

ׁשעלֿידי  ׁשהּברּור לאֿתעׂשה, מצֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשס"ה

ואילּו קרּוב, ּבדר הּוא מצֹותֿעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַרמ"ח

ּבדר הּוא לאֿתעׂשה ׁשס"ה ׁשעלֿידי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּברּור

הּטמאֹות  קליּפֹות ּדג' ׁשהּברּור והינּו, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָּדחּיה.

ּכאׁשר  ּובפרט אֹותם, ׁשּדֹוחה עלֿידיֿזה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָנעׂשה

תרס"ו  ּבהמׁש (ּכמבאר כּו' מּזה 19מצטער ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

מאׁשר  יֹותר למעלה מּגיעים הּצער ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשעלֿידי

הּמבארים  ּבּדרּוׁשים ּכמבאר הּתענּוג), ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָֹעלֿידי
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ד. ט, שה"ש לקו"ת ג. (בהגהה).17)צג, רפל"ז ב.18)ספ"ו. ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, ואילך.19)קהלת קו ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BL¯'באכילה, Èt'Ó BL¯L ÌbL Û‡ ,¯BM‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««∆«»¿ƒ¿≈

,‰·k¯naL,ונעלה גבוה שורש יש לו שגם מובן כן ÌB˜ÓŒÏkÓואם ∆«∆¿»»ƒ»»
,'‰È¯‡ Èt'Ó ‰hÓÏ B˙BÈ‰Ï נמוך למעלה השור ששורש כיוון ƒ¿¿«»ƒ¿≈«¿≈

למעלה, האריה ‰È·M¯‰משורש ¯Á‡Ï Ìb ÔÎÏ של 'נפילה' שגרמה »≈«¿«««¿ƒ»
אל  למטה מלמעלה הקדושה ניצוצות

זאת  בכל והחומריות, הגשמיות תוך

‰Le„w‰ ÔÓ „¯Ù BÈ‡ לגמרי ≈ƒ¿»ƒ«¿»
באכילה, אסור ‰e‡ואינו ‡l‡∆»

.[‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»
˙ˆ˜ eÏÙpM ‰Ó ÔÎÏÂ חלק ¿»≈«∆»¿¿»

¯‡ÈÁaÓ˙BBLמועט  '‚ ˙ ƒ¿ƒ«ƒ
,‰hÓÏ ‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k∆∆»¿»ƒ»¿«»

,¯˙BÈ ‰hÓÏ eÏÙ לעניינים »¿¿«»≈
דרגות  של מה'נפילה' יותר נחותים

לא  אך נפלו שגם למעלה יותר נמוכות

בחינות  שלוש אבל כך, כל נעלות נמוך

ונפלו  ירדו כתרֿחכמהֿבינה אלו,

ביותר, ˜BtÈÏ˙למטה '‚a eÈ‰«¿¿¿ƒ
˙B¯Èt ÔÈÚ e‰ÊÂ ,˙B‡Óh‰«¿≈¿∆ƒ¿«≈
˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L ‰Ï¯Ú»¿»∆≈ƒ¿ƒ

˙B‡Óh‰ באכילה ואסורות «¿≈
‰‡·e‰L ‡Ó‚ec‰L ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«¿»∆¿»

‡Èza17˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏÚ ««¿»««¬»¬
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿≈
‡˜Âc ‰Ï¯ÚÓ ‡È‰ - È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ≈»¿»«¿»

ומכוון  מדויק הדבר ].ובוודאי
ÌiÒÓe במאמר צדק' ה'צמח אדמו"ר ¿«≈

Ï¯Ú‰הנזכר: ÈL '‚ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿≈»¿»
,CLBÁÂ e‰·Â e‰z Ô‰L 'eÎ∆≈…»…¿∆
על  והסתר העלם של בחינות שלוש

ÏÙpMאלוקות  ‰nÓ ÔL¯LÂ¿»¿»ƒ«∆»«
e‰·Â e‰zÓ ÌÈÏk‰ ˙¯È·Laƒ¿ƒ««≈ƒƒ…»…

'eÎ ÔBÈÏÚ‰ CLBÁÂ שהן כפי ¿∆»∆¿
באלוקות,בחינות  ונעלות גבוהות

יותר  הנעלות שהבחינות לעיל כמבואר

יותר. למטה נפלו

C‡ ÔÈ·‰Ïעדיין „) CÈ¯ˆ דבר «»ƒ¿»ƒ
הערלה, פירות בעניין נאמר ‰¯Èנוסף ¬≈

Ô˙בקהלת  ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ìb«∆»»»«
ÌaÏa18, של הפנימית והמשמעות ¿ƒ»

היא  ‰ÌÏBÚהפסוק ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈»»
eÎ',הזה  Ì˙B‡ ¯¯·iL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÈ·La Ì‰ שעלֿידי כדי ≈ƒ¿ƒ¬«»»»∆¿»≈»

באופן  ה' ולעבודת ומצוות לתורה בהם ומשתמש במגע איתם בא שהאדם

אותם  ויעלה מהרע שבהם הטוב את ויפריד יברר הוא דעהו', דרכיך 'בכל של

‰e¯Èa¯לקדושה, ‰NÚ CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ הפירות של a‚'והעילוי ¿ƒ¿»≈«¬∆«≈¿
Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L ¯Á‡Ó ,‰Ï¯Ú ÈL¿≈»¿»≈««∆≈ƒ¿ƒ«¿≈∆≈»∆

‰iÏÚ?.לבוא לעתיד רק ויתבררו באכילה אסורים והם ובירור, ¬ƒ»
¯e¯a‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«≈

‰B‡Óh˙והעליה  ˙BtÈÏ˜ '‚c¿¿ƒ«¿≈
‰iÁc ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ בעוד ¿∆∆¿ƒ»

מתבררים  המותרים שהדברים

והשימוש  אכילתם ידי על ומתעלים

על  מתבררים האסורים הדברים בהם,

ולא  אותם שדוחים העובדה עצם ידי

בעצם  הם גם אבל מהם, אוכלים

מסוימת) במידה (לפחות בירור עוברים

שהעולם  הקובע מהכלל יוצאים ואינם

ויברר  יעלה שהאדם כדי נברא כולו

אותו.

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«ƒ
¯e¯a‰ ÔÈa הגשמיים הדברים של ≈«≈

הזה  ¯Á"Óקיום È„ÈŒÏÚLבעולם ∆«¿≈¿«
‰NÚŒ˙BˆÓ,חיובית בעשייה ƒ¿¬≈

¯e¯aÏ האסורים אחרים, דברים של «≈
בהנאה  אפילו או ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLבאכילה

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒL ֿ על »»ƒ¿…«¬∆
מסוימות  מפעולות הימנעות ידי

Á"Ó¯ È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰L∆«≈∆«¿≈¿«
·e¯˜ C¯„a ‡e‰ ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈¿∆∆≈
על  המתברר והדבר המברר האדם בין

תורה  לענייני בו שימוש או אכילתו ידי

È„ÈŒÏÚLומצוות, ¯e¯a‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«≈∆«¿≈
C¯„a ‡e‰ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰"ÒL»»…«¬∆¿∆∆

‰iÁc.האסורים הדברים eÈ‰Â,של ¿ƒ»¿«¿
˙BtÈÏ˜ '‚c ¯e¯a‰L∆«≈¿¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ ˙B‡Óh‰«¿≈«¬∆«¿≈∆
¯L‡k Ë¯Ù·e ,Ì˙B‡ ‰ÁBcL∆∆»ƒ¿»«¬∆
¯‡·Ók) 'eÎ ‰fÓ ¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆«¿…»

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a19È„ÈŒÏÚL ¿∆¿≈∆«¿≈
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ ¯Úv‰««««ƒƒ¿«¿»≈

‚eÚz‰ È„ÈŒÏÚ ¯L‡Ó ולכן ≈¬∆«¿≈««¬
וחשים  שמצטערים לבעליֿתשובה

רחוקים  היו שבעבר כך על מרירות

על  יתרון יש באלוקות מדביקות

קרובי  היותם על עונג מתוך ה' את שעובדים גמורים לאלוקות צדיקים ),ם
ÌÈLe¯ca ¯‡·Ók חסידות מאמרי˜eÏÈÁ‰ ˙‡ ÌÈ¯‡·n‰ ההבדל «¿…»«¿ƒ«¿»¬ƒ∆«ƒ
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'ebe ezlxr mzlxre lk`n ur lk mzrhpe ux`d l` e`eaz ike

ׁש החילּוק לעבֹודת את הּברּורים עבֹודת ּבין ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

צּדיקים,20הּנסיֹונֹות  הסּתּלקּות (ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַ

הּטמאֹות  קליּפֹות ג' ּברּור נעׂשה ).21ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַ

גֹו'ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ה) החמׁשית ּבּׁשנה הּנה ¿«¿≈∆ֲִִִֵַַָָ

והינּו, גֹו'. לכם ְְְִֶַָלהֹוסיף

הּדחּיה  עלֿידי  ערלה ׁשני ּדג' הּברּור ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּלאחרי

ּבבחינת  ּבקדּוׁשה ׁשּלהם לּׁשרׁש מּגיעים אזי ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹכּו',

ּובּׁשנה  וזהּו ּכתרֿחכמהּֿבינה. ראׁשֹונֹות ְְִִֶֶֶַָָָָָג'

ענין  ׁשהּוא גֹו', לכם להֹוסיף גֹו' ְְֲִִִִֶֶַַָהחמׁשית

הוי', ּדׁשם יּו"ד ׁשל מּקּוצֹו הּנמׁש אֹור ְְֲִִֵֶֶֶַָָָּתֹוספת

ּתֹוספת  נמׁש ּדוקא ּומּׁשם הּכתר, ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָוהּוא

כּו' לכם להֹוסיף מּובן 22האֹור ועלּֿפיֿזה . ְְִִֶֶַָָָ

ׁשאר  ּדכל מהּׂשכר למעלה הּוא זה ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשּׂשכר

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה ידּוע ּדהּנה 23הּמצֹות. ְְִִֵֶַַַַַָָֹ

ּדתליא  ּכעּנבי הוי' ּבׁשם ּתלּויֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָׁשהּמצֹות

מצֹות  יׁש ּבאׁשּכֹול), הּתלּויים (ּכענבים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָּבאתּכלא

ּבאֹות  הּתלּויֹות יׁש הוי', ּדׁשם י' ּבאֹות ְְְֲֵֵַַָָָָהּתלּויֹות

ה' ּבאֹות אֹו ו' ּבאֹות הּתלּויֹות ויׁש ראׁשֹונה, ְְִֵַָָָה'

ממׁשיכים  הּמצֹות קּיּום עלֿידי ולכן, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָאחרֹונה.

וזהּו הוי'. ּדׁשם אֹותּיֹות ד' מּבחינת אֹור ְְְֲִִִִֵֶַָָּגילּוי

ּומסֹובב, סיּבה ּבדר הּוא אם (הן הּמצֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּׂשכר

ּכיון  ,ׁשּבער ענין הּוא סגּולי) ּבאֹופן אפילּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָאֹו

ׁשהן  הוי', ׁשם אֹותּיֹות מד' רק היא ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשההמׁשכה

ספירֹות  עׂשר -24ּכנגד ראׁשֹונה ה' חכמה, - י' , ְְְִִֶֶֶֶָָָ

ּוכנגד  מלכּות, - אחרֹונה וה' מּדֹות, - ו' ְְְֲִִֶֶַַָָּבינה,
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ועוד.20) ואילך. א קפו, להצ"צ סהמ"צ בשוה"ג.21)ראה סע"ב קצא, שם סהמ"צ אוה"ת 22)ראה ד. ל, פרשתנו לקו"ת

קמג. ע' ואילך.23)פרשתנו ב ג, פקודי לקו"ת גם וראה ב). (פא, מא תיקון שם א). (ב, בהקדמה זהר תיקוני עץ 24)ראה

א. שער ח"ג להרח"ו קדושה שערי פ"אֿב. אבי"ע) דרושי (שער מב שער פ"א. למהרח"ו) אצי' סדר (שער ג שער חיים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈaL20 ידי על שדווקא ∆≈¬««≈ƒ«¬««ƒ¿

אדמו"ר  שמבאר (וכמו הטמאות הקליפות ג' את מבררים הניסיונות עבודות

הטוב  ויוצא נתברר הניסיון עלֿידי "והנה מצותיך: דרך בספרו צדק' ה'צמח

בא  שממנו המסתיר בהדבר למטה שנפל התהו מעולם שנפל המוסתר

שמצטער  נסיון בגדר כשהיא הנסיון...

הצער  זה ע"י הנה דוחה, ועכ"ז בנפשו

צערה  וסובל אותו מצערת שהקליפה

ונהפך  שבה הטוב שמוציא י"ל בזה

החיים  האור מ"ש וכעין ממש לטוב

יענו  וכאשר פסוק על שמות פרשת

או  פרך דעבודת עינוי לי ומה כו' אותו

וסובל  בנפשי' דקמצטער עינוי

∆∆∆»¿(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ומדחה...)
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈ˜Ècˆ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«ƒƒ∆«¿≈
˙BtÈÏ˜ '‚ ¯e¯a ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆≈¿ƒ

˙B‡Óh‰21 ב'אגרת שמבואר כפי «¿≈
על  כח) (סימן התניא שבספר הקודש'

פרשת  נסמכה "למה ז"ל חכמינו מאמר

פרה  מה לך לומר פרה, לפרשת מרים

מכפרת", צדיקים מיתת אף מכפרת,

ניתן  אדומה פרה שעלֿידי כשם אשר

הכי  הטומאה שהיא מת טומאת לטהר

'מטהרת', צדיקים מיתת כך חמורה,

הקליפות  את גם ומעלה מבררת היינו

האדם  עמל שכל "כנודע הטמאות,

בבחינת  למעלה בחייו נפשו שעמלה

בבחינת  ומאיר מתגלה והסתר, העלם

פטירתו... בעת למטה מלמעלה גילוי

ה' חסד מאיר צדיקים] [של בפטירתן

ופועל  יראיו על עולם עד מעולם

עוון  על לכפר הארץ בקרב ישועות

מג' שהן הזדונות על גם אף הדור

הטמאות"). קליפות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של ‰) הבירור ידי על ¿«¿≈∆
הראשונות  השנים בשלוש הקליפות

¯Á‡lL ,eÈ‰Â .'B‚ ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï 'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰Ma ‰p‰È ƒ≈«»»«¬ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿∆¿«¬≈
,'eÎ ‰iÁc‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ï¯Ú ÈL '‚c ¯e¯a‰ שעצם לעיל כמבואר «≈¿¿≈»¿»«¿≈«¿ƒ»

שהחיות  בפירות אפילו ועילוי בירור פועלת מאכילה וההימנעות הדחייה

הטמאות  מהקליפות הם שלהם Ì‰lLוהקיום L¯MÏ ÌÈÚÈbÓ ÈÊ‡¬««ƒƒ«…∆∆»∆
‰Le„˜aבאלוקות Œ‰ÓÎÁŒ¯˙kלמעלה ˙BBL‡¯ '‚ ˙ÈÁ·a ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ∆∆»¿»

‰Èa לא היא הטמאות לקליפות למטה שירדו העובדה לעיל שנתבאר וכפי ƒ»

נופל  ביותר הגבוה דווקא אדרבה, אלא נעלה שורש להם שיש לכך סתירה

יותר. ‚B',למטה ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï 'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰M·e e‰ÊÂ¿∆«»»«¬ƒƒ¿ƒ»∆
¯B‡ ˙ÙÒBz ÔÈÚ ‡e‰L הבירור לפני לכן, קודם ונתגלה נמשך שלא ∆ƒ¿«∆∆

אור והוא הראשונות, השנים בשלוש eÈ"„שנפעל ÏL BˆewÓ CLÓp‰«ƒ¿»ƒ∆
˙ÈÁa ‡e‰Â ,'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿¿ƒ«

,¯˙k‰ וחסידות בקבלה כמבואר «∆∆
הוי', בשם רמוזות הספירות שעשר

מהספירות  שלמעלה הכתר ובחינת

יו"ד, האות שבראש ב'קוץ' מרומזת

עצמה מהאות למעלה «ÌMÓeƒהיינו
¯B‡‰ ˙ÙÒBz CLÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿»∆∆»

'eÎ ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï22 תוספת והיא ¿ƒ»∆
מ'סדר  שלמעלה מבחינה אור

השתלשלות'.

‰Ê ¯ÎOL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆»»∆
וניתן  הטמאות הקליפות בירור על הבא

ביותר  גבוהה ממדריגה ‰e‡מלמעלה
¯‡L ÏÎc ¯ÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»»¿»¿»
‰Ó Úe„È ‰p‰c .˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ≈»««

¯‰fa ·e˙kM23˙Bˆn‰L ∆»«…«∆«ƒ¿
È·pÚk 'ÈÂ‰ ÌLa ˙BÈeÏz¿¿≈¬»»¿ƒ¿≈
ÌÈ·Úk) ‡Ïk˙‡a ‡ÈÏ˙c¿«¿»¿ƒ¿»»«¬»ƒ
˙BˆÓ LÈ ,(ÏBkL‡a ÌÈÈeÏz‰«¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿
,'ÈÂ‰ ÌLc 'È ˙B‡a ˙BÈeÏz‰«¿»¿≈¬»»
'‰ ˙B‡a ˙BÈeÏz‰ LÈ≈«¿»
˙B‡a ˙BÈeÏz‰ LÈÂ ,‰BL‡ƒ̄»¿≈«¿»
.‰B¯Á‡ '‰ ˙B‡a B‡ 'Â»«¬»
˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈ƒ«ƒ¿

למטה ÌÈÎÈLÓÓבפועל  מלמעלה «¿ƒƒ
˙Bi˙B‡ '„ ˙ÈÁaÓ ¯B‡ ÈeÏÈbƒƒ¿ƒ«ƒ
¯ÎOL e‰ÊÂ .'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿∆∆¿«
C¯„a ‡e‰ Ì‡ Ô‰) ˙Bˆn‰«ƒ¿≈ƒ¿∆∆

··BÒÓe ‰aÈÒ ותוצאה סיבה ƒ»¿»
מהסיבה, ישירות ‡eÏÈÙהבאה B‡¬ƒ

ÈÚ ‡e‰ (ÈÏe‚Ò ÔÙB‡aÔ ¿∆¿ƒƒ¿»
,C¯ÚaL,המצווה קיום על שניתן והשכר המצווה בין והתאמה יחס ויש ∆¿∆∆

„‚k Ô‰L ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„Ó ˜¯ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk≈»∆««¿»»ƒ«ƒƒ≈¬»»∆≈¿∆∆
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ24,‰ÓÎÁ - 'È ותחילת , המוחין ראשית היא חכמה כי ∆∆¿ƒ»¿»

ה' יו"ד אות כצורת בלבד בנקודה היא שלו Èa‰ההתגלות Y ‰BL‡ƒ̄»ƒ»
לאורך  קוים לה שיש ה' אות כצורת החכמה והתרחבות הסתעפות שהיא

הנמשכת Â-˙BcÓ'ולרוחב, ו' אות כצורת והתגלות המשכה שעניינם ƒ
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ׁש החילּוק לעבֹודת את הּברּורים עבֹודת ּבין ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

צּדיקים,20הּנסיֹונֹות  הסּתּלקּות (ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַ

הּטמאֹות  קליּפֹות ג' ּברּור נעׂשה ).21ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַ

גֹו'ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ה) החמׁשית ּבּׁשנה הּנה ¿«¿≈∆ֲִִִֵַַָָ

והינּו, גֹו'. לכם ְְְִֶַָלהֹוסיף

הּדחּיה  עלֿידי  ערלה ׁשני ּדג' הּברּור ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּלאחרי

ּבבחינת  ּבקדּוׁשה ׁשּלהם לּׁשרׁש מּגיעים אזי ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹכּו',

ּובּׁשנה  וזהּו ּכתרֿחכמהּֿבינה. ראׁשֹונֹות ְְִִֶֶֶַָָָָָג'

ענין  ׁשהּוא גֹו', לכם להֹוסיף גֹו' ְְֲִִִִֶֶַַָהחמׁשית

הוי', ּדׁשם יּו"ד ׁשל מּקּוצֹו הּנמׁש אֹור ְְֲִִֵֶֶֶַָָָּתֹוספת

ּתֹוספת  נמׁש ּדוקא ּומּׁשם הּכתר, ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָוהּוא

כּו' לכם להֹוסיף מּובן 22האֹור ועלּֿפיֿזה . ְְִִֶֶַָָָ

ׁשאר  ּדכל מהּׂשכר למעלה הּוא זה ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשּׂשכר

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה ידּוע ּדהּנה 23הּמצֹות. ְְִִֵֶַַַַַָָֹ

ּדתליא  ּכעּנבי הוי' ּבׁשם ּתלּויֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָׁשהּמצֹות

מצֹות  יׁש ּבאׁשּכֹול), הּתלּויים (ּכענבים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָּבאתּכלא

ּבאֹות  הּתלּויֹות יׁש הוי', ּדׁשם י' ּבאֹות ְְְֲֵֵַַָָָָהּתלּויֹות

ה' ּבאֹות אֹו ו' ּבאֹות הּתלּויֹות ויׁש ראׁשֹונה, ְְִֵַָָָה'

ממׁשיכים  הּמצֹות קּיּום עלֿידי ולכן, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָאחרֹונה.

וזהּו הוי'. ּדׁשם אֹותּיֹות ד' מּבחינת אֹור ְְְֲִִִִֵֶַָָּגילּוי

ּומסֹובב, סיּבה ּבדר הּוא אם (הן הּמצֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּׂשכר

ּכיון  ,ׁשּבער ענין הּוא סגּולי) ּבאֹופן אפילּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָאֹו

ׁשהן  הוי', ׁשם אֹותּיֹות מד' רק היא ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשההמׁשכה

ספירֹות  עׂשר -24ּכנגד ראׁשֹונה ה' חכמה, - י' , ְְְִִֶֶֶֶָָָ

ּוכנגד  מלכּות, - אחרֹונה וה' מּדֹות, - ו' ְְְֲִִֶֶַַָָּבינה,
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ועוד.20) ואילך. א קפו, להצ"צ סהמ"צ בשוה"ג.21)ראה סע"ב קצא, שם סהמ"צ אוה"ת 22)ראה ד. ל, פרשתנו לקו"ת

קמג. ע' ואילך.23)פרשתנו ב ג, פקודי לקו"ת גם וראה ב). (פא, מא תיקון שם א). (ב, בהקדמה זהר תיקוני עץ 24)ראה

א. שער ח"ג להרח"ו קדושה שערי פ"אֿב. אבי"ע) דרושי (שער מב שער פ"א. למהרח"ו) אצי' סדר (שער ג שער חיים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈaL20 ידי על שדווקא ∆≈¬««≈ƒ«¬««ƒ¿

אדמו"ר  שמבאר (וכמו הטמאות הקליפות ג' את מבררים הניסיונות עבודות

הטוב  ויוצא נתברר הניסיון עלֿידי "והנה מצותיך: דרך בספרו צדק' ה'צמח

בא  שממנו המסתיר בהדבר למטה שנפל התהו מעולם שנפל המוסתר

שמצטער  נסיון בגדר כשהיא הנסיון...

הצער  זה ע"י הנה דוחה, ועכ"ז בנפשו

צערה  וסובל אותו מצערת שהקליפה

ונהפך  שבה הטוב שמוציא י"ל בזה

החיים  האור מ"ש וכעין ממש לטוב

יענו  וכאשר פסוק על שמות פרשת

או  פרך דעבודת עינוי לי ומה כו' אותו

וסובל  בנפשי' דקמצטער עינוי

∆∆∆»¿(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ומדחה...)
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈ˜Ècˆ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«ƒƒ∆«¿≈
˙BtÈÏ˜ '‚ ¯e¯a ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆≈¿ƒ

˙B‡Óh‰21 ב'אגרת שמבואר כפי «¿≈
על  כח) (סימן התניא שבספר הקודש'

פרשת  נסמכה "למה ז"ל חכמינו מאמר

פרה  מה לך לומר פרה, לפרשת מרים

מכפרת", צדיקים מיתת אף מכפרת,

ניתן  אדומה פרה שעלֿידי כשם אשר

הכי  הטומאה שהיא מת טומאת לטהר

'מטהרת', צדיקים מיתת כך חמורה,

הקליפות  את גם ומעלה מבררת היינו

האדם  עמל שכל "כנודע הטמאות,

בבחינת  למעלה בחייו נפשו שעמלה

בבחינת  ומאיר מתגלה והסתר, העלם

פטירתו... בעת למטה מלמעלה גילוי

ה' חסד מאיר צדיקים] [של בפטירתן

ופועל  יראיו על עולם עד מעולם

עוון  על לכפר הארץ בקרב ישועות

מג' שהן הזדונות על גם אף הדור

הטמאות"). קליפות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של ‰) הבירור ידי על ¿«¿≈∆
הראשונות  השנים בשלוש הקליפות

¯Á‡lL ,eÈ‰Â .'B‚ ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï 'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰Ma ‰p‰È ƒ≈«»»«¬ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿∆¿«¬≈
,'eÎ ‰iÁc‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ï¯Ú ÈL '‚c ¯e¯a‰ שעצם לעיל כמבואר «≈¿¿≈»¿»«¿≈«¿ƒ»

שהחיות  בפירות אפילו ועילוי בירור פועלת מאכילה וההימנעות הדחייה

הטמאות  מהקליפות הם שלהם Ì‰lLוהקיום L¯MÏ ÌÈÚÈbÓ ÈÊ‡¬««ƒƒ«…∆∆»∆
‰Le„˜aבאלוקות Œ‰ÓÎÁŒ¯˙kלמעלה ˙BBL‡¯ '‚ ˙ÈÁ·a ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ∆∆»¿»

‰Èa לא היא הטמאות לקליפות למטה שירדו העובדה לעיל שנתבאר וכפי ƒ»

נופל  ביותר הגבוה דווקא אדרבה, אלא נעלה שורש להם שיש לכך סתירה

יותר. ‚B',למטה ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï 'B‚ ˙ÈLÓÁ‰ ‰M·e e‰ÊÂ¿∆«»»«¬ƒƒ¿ƒ»∆
¯B‡ ˙ÙÒBz ÔÈÚ ‡e‰L הבירור לפני לכן, קודם ונתגלה נמשך שלא ∆ƒ¿«∆∆

אור והוא הראשונות, השנים בשלוש eÈ"„שנפעל ÏL BˆewÓ CLÓp‰«ƒ¿»ƒ∆
˙ÈÁa ‡e‰Â ,'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿¿ƒ«

,¯˙k‰ וחסידות בקבלה כמבואר «∆∆
הוי', בשם רמוזות הספירות שעשר

מהספירות  שלמעלה הכתר ובחינת

יו"ד, האות שבראש ב'קוץ' מרומזת

עצמה מהאות למעלה «ÌMÓeƒהיינו
¯B‡‰ ˙ÙÒBz CLÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿»∆∆»

'eÎ ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï22 תוספת והיא ¿ƒ»∆
מ'סדר  שלמעלה מבחינה אור

השתלשלות'.

‰Ê ¯ÎOL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆»»∆
וניתן  הטמאות הקליפות בירור על הבא

ביותר  גבוהה ממדריגה ‰e‡מלמעלה
¯‡L ÏÎc ¯ÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»»¿»¿»
‰Ó Úe„È ‰p‰c .˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ≈»««

¯‰fa ·e˙kM23˙Bˆn‰L ∆»«…«∆«ƒ¿
È·pÚk 'ÈÂ‰ ÌLa ˙BÈeÏz¿¿≈¬»»¿ƒ¿≈
ÌÈ·Úk) ‡Ïk˙‡a ‡ÈÏ˙c¿«¿»¿ƒ¿»»«¬»ƒ
˙BˆÓ LÈ ,(ÏBkL‡a ÌÈÈeÏz‰«¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿
,'ÈÂ‰ ÌLc 'È ˙B‡a ˙BÈeÏz‰«¿»¿≈¬»»
'‰ ˙B‡a ˙BÈeÏz‰ LÈ≈«¿»
˙B‡a ˙BÈeÏz‰ LÈÂ ,‰BL‡ƒ̄»¿≈«¿»
.‰B¯Á‡ '‰ ˙B‡a B‡ 'Â»«¬»
˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈ƒ«ƒ¿

למטה ÌÈÎÈLÓÓבפועל  מלמעלה «¿ƒƒ
˙Bi˙B‡ '„ ˙ÈÁaÓ ¯B‡ ÈeÏÈbƒƒ¿ƒ«ƒ
¯ÎOL e‰ÊÂ .'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿∆∆¿«
C¯„a ‡e‰ Ì‡ Ô‰) ˙Bˆn‰«ƒ¿≈ƒ¿∆∆

··BÒÓe ‰aÈÒ ותוצאה סיבה ƒ»¿»
מהסיבה, ישירות ‡eÏÈÙהבאה B‡¬ƒ

ÈÚ ‡e‰ (ÈÏe‚Ò ÔÙB‡aÔ ¿∆¿ƒƒ¿»
,C¯ÚaL,המצווה קיום על שניתן והשכר המצווה בין והתאמה יחס ויש ∆¿∆∆

„‚k Ô‰L ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„Ó ˜¯ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk≈»∆««¿»»ƒ«ƒƒ≈¬»»∆≈¿∆∆
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ24,‰ÓÎÁ - 'È ותחילת , המוחין ראשית היא חכמה כי ∆∆¿ƒ»¿»

ה' יו"ד אות כצורת בלבד בנקודה היא שלו Èa‰ההתגלות Y ‰BL‡ƒ̄»ƒ»
לאורך  קוים לה שיש ה' אות כצורת החכמה והתרחבות הסתעפות שהיא

הנמשכת Â-˙BcÓ'ולרוחב, ו' אות כצורת והתגלות המשכה שעניינם ƒ
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העֹולמֹות  נמׁשכת 25ד' ערלה מצות עלֿידי אבל . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלמע  יּו"ד, ׁשל קּוצֹו החמׁשית, מד'ּבחינה לה ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת (ּכמבאר הוי' ׁשם ),26אֹותּיֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

ג' מּבחינת ,ׁשּבאיןֿערֹו הֹוספה ׁשל ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזהּו

העֹולמֹות. מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַָָָראׁשֹונֹות

ׁשּזהּו ּדמאחר אלקיכם, הוי' אני ׁשמסּים ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו

הבטחה  צרי לכן מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָענין

ּבהׁשּתלׁשלּות. ׁשּיּומׁש ְְְְְְִֶֶֶַַמיּוחדת

ÏÎÂ,ּדחּיה ׁשּבדר הּברּור עלֿידי נעׂשה זה ¿»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אֹורֹות  נמׁשכים עלֿידיֿזה ְְְִִֵֶֶַַָָׁשּדוקא

ׁשּתהיה  ּבכדי א מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּלמעלה

העבֹודה  ּבהקּדמת צֹור יׁש למּטה, ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה

ּבחינת  יּו"ד, ׁשל ׁשּקּוצֹו והינּו, ּדוקא. ְְְְְִִֶֶַַַָּד'תיקּון'

עלֿידי  ּומתּגּלה נמׁש ּד'תהּו', ספירֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹהּכתר,

ּדׁשם  האֹותּיֹות ד' ענין והּוא ּד'תיקּון', ְְְְֲִִִֵַָָָהעבֹודה

הּׁשטח  ּבחינת אחרֹונה, לה' ועד ְְֲֲִֶַַַַַַָָָהוי',

הּׁשנה  ׁשל ענינּה ׁשּזהּו ּגדֹולה, הכי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבהתּפׁשטּות

החמׁשית, לּׁשנה מּגיעים ועלֿידיֿזה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהרביעית,

ענין  ּכללּות ּגם וזהּו יּו"ד. ׁשל קּוצֹו ְְְְִִֶֶַַַָּבחינת

ּוכפי  מדרגֹות, ד' ּבזה ׁשּיׁש ּבּגּוף, הּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָירידת

אּתה 27ׁשאֹומרים  היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

וירידה  ּבי, נפחּתּה אּתה יצרּתּה, אּתה ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָבראתּה,

מּגיעים  ׁשעלֿידיֿזה עלּיה, צֹור היא ְֲִִִִֵֶֶֶַַָזֹו

טהֹורה  מּבחינת ּגם למעלה העלּיה, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלתכלית

מד' ׁשּלמעלה החמׁשית הּמדרגה ׁשּזֹוהי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהיא,

ּבּגּוף  הּירידה עלֿידי נעׂשית זֹו ועלּיה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמדרגֹות ,

עלּֿדר הּגּוף, ׁשרׁש מעלת מּצד ׁשּזהּו ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּדוקא,
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שם.25) קדושה שערי פ"ב. אבי"ע) סדר (שער מז שער שם. מב שער חיים ב).26)עץ (צד, נשמה"27)פ"ד "אלקי נוסח

השחר. בברכת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה  מלמעלה eÎÏÓ˙לאורך, Y ‰B¯Á‡ '‰Â השפעת את שמורידה ¿«¬»«¿

ולנבראים, לעולמות למטה ‰BÓÏBÚ˙הספירות '„ „‚Îe25 אצילות ¿∆∆»»
אחרונה). ה' (אות עשיה ו') (אות יצירה ראשונה), ה' (אות בריאה יו"ד) (אות

,˙ÈLÓÁ‰ ‰ÈÁa ˙ÎLÓ ‰Ï¯Ú ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ Ï·‡ שלמעלה ¬»«¿≈ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»«¬ƒƒ
האותיות  בארבע הנרמזות מהמדריגות

הוי', שם eÈ"„,של ÏL Bˆe˜∆
הכתר, Ó„'בחינת ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ

¯‡·Ók) 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»«¿…»
'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a26e‰fL ,( ¿ƒ∆∆«¿»∆∆

ŒÔÈ‡aL ‰ÙÒB‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆»»∆¿≈
,CB¯Ú וההתגלות ההמשכה לגבי ¬

הקודמות, השנים בארבעת הנפעלת

באיןֿערוך  התוספת של זו והמשכה

¯‡BBL˙היא  '‚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

.˙BÓÏBÚ‰»»
ÌiÒÓL e‰ÊÂ פרשת בפסוקי הכתוב ¿∆∆¿«≈

‡ÌÎÈ˜Ï,ערלה  'ÈÂ‰ È‡¬ƒ¬»»¡…≈∆
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL ¯Á‡Óc¿≈««∆∆ƒ¿«∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó הכתר מבחינת ≈ƒ¿«¿¿
הס  מעשר ≈«ÔÎÏפירות,שלמעלה

˙„ÁeÈÓ ‰ÁË·‰ CÈ¯»̂ƒ«¿»»¿∆∆
˙eÏLÏzL‰a CLÓeiL ויאיר ∆¿«¿ƒ¿«¿¿
העולמות. בארבעת גם

¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆«¿≈«≈
ŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‰iÁc C¯„aL∆¿∆∆¿ƒ»∆«¿»«
˙B¯B‡ ÌÈÎLÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
על  הבירור מעלת לגבי לעיל כמבואר

על  מזו ויתירה לאֿתעשה מצוות ידי

הניסיונות. עבודות ידי

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL È„Îa C‡«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¿»»
˙Óc˜‰a C¯Bˆ LÈ ,‰hÓÏ¿«»≈∆¿«¿»«
.‡˜Âc 'Ôe˜È˙'c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«¿»
,„"eÈ ÏL BˆewL ,eÈ‰Â¿«¿∆∆
˙B¯ÈÙÒ ,¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ

,'e‰˙'c שלמעלה מדריגות ¿…
ה'תיקון' בעולם שהן כפי È„ÈŒÏÚמהספירות ‰lb˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«∆«¿≈

,'Ôe˜È˙'c ‰„B·Ú‰ מעשר למעלה הוא ה'כתר' המדריגות בסדר אמנם כי »¬»¿ƒ
הנעלים  העניינים המשכת גם אבל מ'תיקון' למעלה הוא ו'תהו' הספירות

ה'תיקון', בתוך השתלשלות, סדר בתוך דווקא ה' עבודת ידי על היא ביותר

,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ ÔÈÚ ‡e‰Â של הספירות לעשר שרומזת ¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»»

דווקא עולם  ‰ÁËMה'תיקון' ˙ÈÁa ,‰B¯Á‡ '‰Ï „ÚÂ¿«««¬»¿ƒ««∆«
,‰ÏB„b ÈÎ‰ ˙eËLt˙‰a,יו"ד באות היא הספירות עשר הארת התחלת ¿ƒ¿«¿¬ƒ¿»

אבל  בלבד, נקודה ורוחב בחינת אורך לה שיש האחרונה ה' באות הוא הסיום

להארה  רומזת ביותר,והיא ומתפשטת ÏLשמתרחבת dÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»»∆
,˙ÈÚÈ·¯‰ ‰M‰ זו בלבד שלא «»»»¿ƒƒ

יש  אלא באכילה מותרים שהפירות

מיוחדת  קדושה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהם
,˙ÈLÓÁ‰ ‰MÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«»»«¬ƒƒ

,„"eÈ ÏL Bˆe˜ ˙ÈÁa על ולכן ¿ƒ«∆
לכם" "להוסיף נאמר החמישית השנה

באיןֿערוך, ועליה הוספה זו כי

באריכות. לעיל כמבואר

˙„È¯È ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»ƒ¿«¿ƒ«
,Ûeba ‰ÓLp‰ מצינו בה שגם «¿»»«

ועוד  בחינות ארבע היינו זה, מעין

הארבע, מכל נעלית חמישית בחינה

ומפרט  שהולך „'כפי ‰Êa LiL∆≈»∆
Îe ,˙B‚¯„ÓÌÈ¯ÓB‡L ÈÙ27 «¿≈¿ƒ∆¿ƒ

השחר  Èaבברכות z˙pL ‰ÓL¿»»∆»«»ƒ
,d˙‡¯· ‰z‡ ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ«»¿»»
dzÁÙ ‰z‡ ,dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»«»¿«¿»

,Èa דרגות ארבע ומונה שהולך היינו ƒ
היא" "טהורה למטה, מלמעלה

בעולם  בשרשה שהיא כפי (הנשמה

(בעולם  "בראתה" האצילות),

היצירה), (בעולם "יצרתה" הבריאה),

בעולם  בגוף נשמה (להיות "נפחתה"

ˆC¯Bהעשייה) ‡È‰ BÊ ‰„È¯ÈÂƒƒ»ƒ∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰iÏÚ מתוך דווקא ¬ƒ»∆«¿≈∆

ובאמצעותה  הגדולה הירידה

,‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»
‰¯B‰Ë ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿»

,‡È‰ מקומות בכמה כמבואר ƒ
שלאחר  שהעלייה לומר שבהכרח

מזו  יותר נעלית לדרגה היא הירידה

שאם  הירידה קודם הנשמה היתה שבה

מהירידה, וה'רווח' התועלת מה כן לא

ומצוות  בתורה ה' עבודת עלֿידי הרי הירידה, שלאחר כאן מבואר כך על

היא" מ"טהורה שלמעלה למדריגה מתעלית הנשמה התחתון, הזה בעולם

,˙B‚¯„n‰ '„Ó ‰ÏÚÓlL ˙ÈLÓÁ‰ ‰‚¯„n‰ È‰BfL מ"טהורה ∆ƒ««¿≈»«¬ƒƒ∆¿«¿»ƒ««¿≈
עד  בי",היא" Ûebaנפחתה ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ BÊ ‰iÏÚÂ«¬ƒ»«¬≈«¿≈«¿ƒ»«

Ûeb‰ L¯L ˙ÏÚÓ „vÓ e‰fL ,‡˜Âc,הנשמה שורש לגבי «¿»∆∆ƒ««¬«…∆«
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ּבארּוכה  לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּכלים, ׁשרׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלת

ׁשּלפניֿזה  .28ּבּמאמרים ְֲִִֵֶֶַַָ

ׁשההתחלה e‰ÊÂו) גֹו', הארץ אל תבאּו ּכי ¿∆ְִֶֶֶַַָָָָָֹ

היא  מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת ְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבזה

הּוא  יׂשראל ּובכללּות ּבגּוף, הּנׁשמה ְְְְִִִִֵַַָָָָּבירידת

הּכניס  ההכנה ענין (לאחרי ּכפׁשּוטּה לארץ ה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתחּלת  היתה ׁשאז ּבּמדּבר), היֹותם זמן ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָּבמׁש

כּו' והּזֹורע החֹורׁש העֹולם, ּבעניני ,29עבֹודתם ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

ּבפנימּיּות  ׁשּנמׁש מאכל, עץ ּכל ּונטעּתם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָועד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּכבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלהיֹות

ואף  .יתּבר לֹו ּדירה לעׂשֹותֹו העֹולם ְְֲִִֵֵַַָָָָּברּור

טענת  היתה ׁשּזֹו וכּידּוע ירידה, ׁשל ענין ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

ׁשּלא  מאחר לארץ, ליּכנס רצּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהמרּגלים

עניני  ּבברּור ולעסֹוק מּמדרגתם לרדת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָרצּו

צֹור30העֹולם  היא זֹו ׁשּירידה היא האמת הרי , ְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מאד,31עלּיה, מאד הארץ טֹובה ְְְֲִֶֶָָָָָֹֹ

מאד  ּפעמים לארץ 32ּב' הּכניסה ּדוקא ּכי , ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

ּתכלית  היא העֹולם עניני ּבברּור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָלהתעּסק

העלּיה  אמּתית נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָהעבֹודה,

ּכּנ"ל. החמׁשית, לּמדרגה ׁשּמּגעת ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָלּנׁשמה,

העֹומר,e‰ÊÂז) ּדספירת העבֹודה ּכללּות ּגם ¿∆ְְֲִִֶַַָָָָ

הּבהמית, הּנפׁש ּברּור הּוא ְֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשענינּה

מאכל  ּדוקא, מּׂשעֹורים העֹומר ּבא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּלכן

נאמר 33ּבהמה  זה ועל נרּוצה.34, אחרי מׁשכני ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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(28272 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ח יהונתן לו ויאמר ובד"ה פ"ט פסח של דאחרון צאתך כימי בד"ה

ואילך). 329 ע' א.29)ואילך; עג, שבת - המשנה ובכ"מ.30)לשון ואילך). ב לז, ואילך. ג (לו, שלח ר"פ לקו"ת ראה

ז.31) יד, אֿב).32)שלח (לז, שם שלח לקו"ת לה,33)ראה אמור לקו"ת וראה סע"ב. ג, פסחים במשנה. סע"א יד, סוטה

הבאה. שבהערה מאמרים ואילך. ד לו, שה"ש 34)ד. אוה"ת כט; ע' ח"ב כתובים אדה"ז במאמרי משכני ד"ה ד. א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÏk‰ L¯L ˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚ שורש a˙pL‡¯האורות,לגבי  BÓk «∆∆«¬«…∆«≈ƒ¿∆ƒ¿»≈

‰ÊŒÈÙlL ÌÈ¯Ó‡na ‰Îe¯‡a ÏÈÚÏ28 כימי" דיבורֿהמתחיל ¿≈«¬»««¬»ƒ∆ƒ¿≈∆
לו  "ויאמר המתחיל ודיבור פסח של באחרון שנאמר מצרים" מארץ צאתך

לאור  (יוצא תשכ"ח זו, שנה שמיני פרשת בשבת שנאמר חודש" מחר יהונתן

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור עם

הדברים  ונקודת הקודמים) בשבועות

דומה  והגוף הנשמה בין שהיחס היא

וכשם  והכלים, האורות שבין ליחס

האורות, משורש נעלה הכלים ששורש

הנשמה, משורש נעלה הגוף שורש כך

והתלבשות  המשכת שעלֿידי וכמו

ותוספת  יתרון נעשה בכלים האורות

ומכילים  הקולטים הכלים (כי באורות

להמשכת  גורם גם הם האור את

ירידת  ידי על גם כך האור), והתגלות

(שהיא  בגוף להתלבשותה הנשמה

אברי  כי בכלים, האורות כהמשכת

להתגלות  הנפש לאור גורמים הגוף

שכאשר  במוחש שרואים כפי ולהאיר,

הנפש  ואור ונחלש נחלה מסוים איבר

מבריא, כשהאבר הרי ממנו, מסתלק

מאליו), בו ונמשך חוזר הנפש אור

יותר  נעלית לדרגה מתעלית הנשמה

למטה  שירדה לפני שהיתה מכפי

בגוף. והתלבשה

ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk e‰ÊÂ (Â¿∆ƒ»…∆»»∆
,'B‚ שמבטא הערלה פירות עניין ולכן

והעבודה  הבירורים עבודת כללות את

עם  קשור בגוף הנשמה ירידת ידי על

ל"ארץ" Êa‰הכניסה ‰ÏÁ˙‰‰L∆««¿»»»∆
לעיל  האמורה הבירורים בעבודת

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ˙„B·Úa«¬«»∆»ƒƒ¿»≈
יחיד  בתור È¯Èa„˙בפרט, ‡È‰ƒƒƒ«

˙eÏÏÎ·e ,Ûe‚a ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ¿»
Ï‡¯NÈ,בכללÈ¯Á‡Ï) dËeLÙk ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ÔÈÚ ‡e‰ ƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ»»»∆ƒ¿»¿«¬≈
‰Î‰‰ לארץ ‰È˙‰לכניסה Ê‡L ,(¯a„na Ì˙BÈ‰ ÔÓÊ CLÓa «¬»»¿∆∆¿«¡»«ƒ¿»∆»»¿»

'eÎ Ú¯Bf‰Â L¯BÁ‰ ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa Ì˙„B·Ú ˙lÁz29, בעוד ¿ƒ«¬»»¿ƒ¿¿≈»»«≈¿«≈«
מהמן  ניזונו במדבר ÏÎ‡Ó,מהשמים שבהיותם ıÚ Ïk ÌzÚËe „ÚÂ¿«¿«¿∆»≈«¬»
מביאות  והזריעה אוכל שהחרישה של eiÓÈÙa˙לתוצאות CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

והופך  ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האדם ,B¯N·k ¯N·e Ìc ˙BÈ‰Ï בכוח כאשר ƒ¿»»»ƒ¿»∆«¿≈∆

ומצוות  בתורה ועוסק ה' את עובד האדם ‰ÌÏBÚהאכילה ¯e¯a ‰NÚ«¬∆≈»»
B˙BNÚÏ והתגלות להשראת ראוי למילוי מקום מגיע והעולם אלוקות, «¬

להיות  נברא שלשמה e‰fLהמטרה Û‡Â .C¯a˙È BÏ ‰¯Èc המעבר ƒ»ƒ¿»≈¿«∆∆
הירידה  (וכן ישראל לארץ בגוף)מהמדבר הנשמה È¯È„‰,של ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»

˙ÚË ‰˙È‰ BfL Úe„iÎÂ¿«»«∆»¿»«¬«
ÒkÈÏ eˆ¯ ‡lL ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ∆…»ƒ»≈
eˆ¯ ‡lL ¯Á‡Ó ,ı¯‡Ï»»∆≈««∆…»

Ì˙‚¯„nÓ ˙„¯Ï הנעלית הרוחנית »∆∆ƒ«¿≈»»
ÈÈÚ ¯e¯·a ˜BÒÚÏÂ¿«¬¿≈ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰30 וזריעה חרישה עלֿידי »»
È¯iL„‰וכד', ‡È‰ ˙Ó‡‰ È¯‰¬≈»¡∆ƒ∆¿ƒ»

,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ BÊ של ובסופו ƒ∆¬ƒ»
הרבה  למצב לעלייה מביאה היא דבר

הירידה, קודם שהיה מזה נעלה יותר

·e˙kL BÓÎe31 יהושע בדברי ¿∆»
במענה  המרגלים וכלב לטענות

'a ,„‡Ó „‡Ó ı¯‡‰ ‰·BË»»»∆¿…¿…
„‡Ó ÌÈÓÚt32, על גודל להורות ¿»ƒ¿…

באיןֿערוך, להתעלות עד Èkƒהעלייה,
ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ‡˜Âc«¿»«¿ƒ»»»∆
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ¯e¯·a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿¿≈»»

,‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰ וכפי ƒ«¿ƒ»¬»
את  "גם הפסוק (על לעיל שהובא

שעבודת  בליבם") נתן העולם

אפילו  העולם, חלקי כל (של הבירורים

של  התכלית היא הטמאות) הקליפות

העולם, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בריאת
‰iÏÚ‰ ˙ÈzÓ‡ ˙ÈNÚ«¬≈¬ƒƒ»¬ƒ»
‰‚¯„nÏ ˙ÚbnL ,‰ÓLpÏ«¿»»∆«««««¿≈»

Ï"pk ,˙ÈLÓÁ‰ שהעלייה «¬ƒƒ««
למדריגה  עליה היא הירידה שלאחר

הנשמה  ממדריגת נעלית יותר הרבה

הירידה. קודם

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆«¿»»¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯a ‡e‰ dÈÚL ,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc והעלאתה ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ¿»»≈«∆∆««¬ƒ

a‡לקדושה, ÔÎlL קרבן¯ÓBÚ‰ המקדש Âc˜‡,בבית ÌÈ¯BÚOÓ ∆»≈»»∆ƒ¿ƒ«¿»
‰Ó‰a ÏÎ‡Ó33, של הרוחנית שהעבודה כך על העומר להורות ספירת «¬«¿≈»

הבהמית,ה  הנפש בירור Ó‡¯יא ‰Ê ÏÚÂ34 ישראל מבקשת שכנסת ¿«∆∆¡«
‡EÈ¯Áמהקדושֿברוךֿהוא  ÈÎLÓ אליך אותי ביחד.e¯ˆ‰תקרב »¿≈ƒ«¬∆»»

È‡˜c ,„ÈÁÈ ÔBLÏ ,ÈÎLÓ ¯Ó‡ ‰ÏÁ˙aL ,eÈ‰Â הכוונהÏÚ ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¡«»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈«
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ּדקאי  יחיד, לׁשֹון מׁשכני, נאמר ׁשּבתחלה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהינּו,

 ֿ ועלֿידי האלקית, לּנפׁש מּלמעלה הּמׁשיכה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעל

הּבהמית, הּנפׁש את האלקית הּנפׁש מבררת ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ׁשּגם  הינּו רּבים, לׁשֹון נרּוצה, אחרי ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

ועלֿידיֿזה  לאלקּות, מתהּפכת הּבהמית ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהּנפׁש

ׁשּזהּו האלקית, ּבּנפׁש יֹותר ּגדֹול עילּוי ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹניתוּסף

ׁשּבאים  הּלחם ׁשּתי מקריבים הּׁשבּועֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבחג

אדם 35מחיטים  קרּויין אּתם אדם, מאכל ,36. ְֲִִִֵֶַַַָָָָ

עם  ׁשּנמצא חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה 

על  ּדקאי אליין), מל מיטן (ער לבּדֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמל

עֹוד  יהיה לא ׁשּמּתןּֿתֹורה וכיון ְְִֵֶֶַַַַָָָֹמּתןּֿתֹורה,

ׁשל 37ּפעם  ּתֹורתֹו ּגילּוי ּגם נכלל ּבזה הרי , ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

נעׂשה  זה וכל העתידה. ּבּגאּולה ׁשּיהיה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשיח

ּדוקא, הארץ אל תבאּו ּכי עלּֿדר ּדוקא, הּבהמית הּנפׁש ּברּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעלֿידי

ּגילּוי  ּגם ּכֹולל ּדמּתןּֿתֹורה, הּגילּוי ׁשּנעׂשה חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועלֿידיֿזה

ּובפנימּיּות  ּבׂשמחה הּתֹורה קּבלת ׁשּנעׂשית ּובאֹופן ּדרזין, .38רזין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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ואילך. קעב ע' תרנ"ה סה"מ ואילך; עה ע' לקו"ת 35)ח"א ב. קטז, ויקהל תו"א וראה ב. נב, מנחות משנה יז. כג, אמור

ה. ע' חי"ג אג"ק וראה ב. כז, להצ"צ סהמ"צ ד. טז, ד. י, א.36)במדבר סא, עטר"ת 37)יבמות פז. ע' תרמ"ז סה"מ ראה
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ועוד. .158 ע' חי"ג .272 ע' ח"ח .1307

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎÈLn‰ והקירוב‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ ‰ÏÚÓlÓ «¿ƒ»ƒ¿«¿»«∆∆»¡…ƒ¿«¿≈∆

מתקרבת  האלוקית לאלוקות,שהנפש ‰LÙpומתחברת ˙¯¯·Ó¿»∆∆«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙‡ ˙È˜Ï‡‰ אותה,ומבררת גם e‰fLומעלה »¡…ƒ∆«∆∆««¬ƒ∆∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌbL eÈ‰ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,‰ˆe¯ EÈ¯Á‡«¬∆»»¿«ƒ«¿∆««∆∆««¬ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï ˙Ît‰˙Óƒ¿«∆∆∆¡…¿«¿≈

‰Ê האלוקית הנפש לפעולת על הודות ∆
הבהמית  ÈeÏÈÚהנפש ÛqÂ˙Èƒ¿«≈ƒ

LÙpaויתרון  ¯˙BÈ ÏB„b»≈«∆∆
˙È˜Ï‡‰,עצמה‚ÁaL e‰fL »¡…ƒ∆∆∆¿«

˙BÚe·M‰ והשלמת סיום עם «»
בבירור  העומר ספירת ימי של העבודה

הבהמית  ÈzLהנפש ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿≈
ÌÈËÈÁÓ ÌÈ‡aL ÌÁl‰35, «∆∆∆»ƒ≈ƒƒ

Ìz‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ישראל בני «¬«»»«∆
Ì„‡ ÔÈÈe¯˜36 העלייה על להורות ¿ƒ»»

האלוקית  הנפש של לאלוקות והקירוב

האמור ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰עצמה. מתקיים  ¿«¿≈∆
הפסוק  ‰CÏnבהמשך È‡È·‰¡ƒ«ƒ«∆∆

‡ˆÓpL ,ÂÈ¯„Á היהודיÌÚ ¬»»∆ƒ¿»ƒ
CÏÓ ÔËÈÓ ¯Ú) Bc·Ï CÏn‰«∆∆¿«∆ƒ¿∆∆

ÔÈÈÏ‡ לבד המלך עם È‡˜cהוא ,( «≈¿»≈
ÔÂÈÎÂוהכוונה  ,‰¯BzŒÔzÓ ÏÚ«««»¿≈»

„BÚ ‰È‰È ‡Ï ‰¯BzŒÔznL∆««»…ƒ¿∆
ÌÚt37‰Êa È¯‰ בהתגלות , ««¬≈»∆

תורה  במתן שהייתה הגדולה האלוקית

ידה) ועל העומר ספירת של העבודה ÏL(אחרי B˙¯Bz ÈeÏÈb Ìb ÏÏÎƒ¿»«ƒ»∆
‰Ê ÏÎÂ .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba ‰È‰iL ÁÈLÓ הגילוי והן תורה מתן הן »ƒ«∆ƒ¿∆«¿»»¬ƒ»¿»∆

של  תורתו Âc˜‡,משיח של ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈≈«∆∆««¬ƒ«¿»
C¯cŒÏÚ שכדי לעיל החמישית האמור השנה של הגדולה למעלה להגיע «∆∆

ירידה  קודם להיות לארץ צריכה

(כמו  העולם בענייני ועיסוק גשמית

זה  שעל בגוף), הנשמה של הירידה

‰‡¯ıנאמר  Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆»»∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ידי על «¿»¿«¿≈∆

אחר  באים הגדולה הירידה לעלייה כך

נאמר  ‰CÏnשעליה È‡È·‰¡ƒ«ƒ«∆∆
ÈeÏÈb‰ ‰NÚpL ,ÂÈ¯„Á¬»»∆«¬∆«ƒ
ÈeÏÈb Ìb ÏÏBk ,‰¯BzŒÔzÓc¿««»≈«ƒ

ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ שבסודות הסודות »ƒ¿»ƒ
של  בתורתו הגילוי בתכלית (שיבואו

˜Ïa˙משיח), ˙ÈNÚpL ÔÙB‡·e¿∆∆«¬≈«»«
‰ÁÓNa ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»

˙eiÓÈÙ·e38. ƒ¿ƒƒ
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ּדקאי  יחיד, לׁשֹון מׁשכני, נאמר ׁשּבתחלה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהינּו,

 ֿ ועלֿידי האלקית, לּנפׁש מּלמעלה הּמׁשיכה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעל

הּבהמית, הּנפׁש את האלקית הּנפׁש מבררת ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ׁשּגם  הינּו רּבים, לׁשֹון נרּוצה, אחרי ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

ועלֿידיֿזה  לאלקּות, מתהּפכת הּבהמית ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהּנפׁש

ׁשּזהּו האלקית, ּבּנפׁש יֹותר ּגדֹול עילּוי ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹניתוּסף

ׁשּבאים  הּלחם ׁשּתי מקריבים הּׁשבּועֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבחג

אדם 35מחיטים  קרּויין אּתם אדם, מאכל ,36. ְֲִִִֵֶַַַָָָָ

עם  ׁשּנמצא חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה 

על  ּדקאי אליין), מל מיטן (ער לבּדֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמל

עֹוד  יהיה לא ׁשּמּתןּֿתֹורה וכיון ְְִֵֶֶַַַַָָָֹמּתןּֿתֹורה,

ׁשל 37ּפעם  ּתֹורתֹו ּגילּוי ּגם נכלל ּבזה הרי , ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

נעׂשה  זה וכל העתידה. ּבּגאּולה ׁשּיהיה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשיח

ּדוקא, הארץ אל תבאּו ּכי עלּֿדר ּדוקא, הּבהמית הּנפׁש ּברּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעלֿידי

ּגילּוי  ּגם ּכֹולל ּדמּתןּֿתֹורה, הּגילּוי ׁשּנעׂשה חדריו, הּמל הביאני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועלֿידיֿזה

ּובפנימּיּות  ּבׂשמחה הּתֹורה קּבלת ׁשּנעׂשית ּובאֹופן ּדרזין, .38רזין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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ואילך. קעב ע' תרנ"ה סה"מ ואילך; עה ע' לקו"ת 35)ח"א ב. קטז, ויקהל תו"א וראה ב. נב, מנחות משנה יז. כג, אמור

ה. ע' חי"ג אג"ק וראה ב. כז, להצ"צ סהמ"צ ד. טז, ד. י, א.36)במדבר סא, עטר"ת 37)יבמות פז. ע' תרמ"ז סה"מ ראה

ועוד. (השני). 57 ע' תש"ט רצא. ע'38)ס"ע ח"ד בלקו"ש נתבאר - השבועות לחג בקשר נשיאינו רבותינו ברכת לשון

ועוד. .158 ע' חי"ג .272 ע' ח"ח .1307

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎÈLn‰ והקירוב‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ ‰ÏÚÓlÓ «¿ƒ»ƒ¿«¿»«∆∆»¡…ƒ¿«¿≈∆

מתקרבת  האלוקית לאלוקות,שהנפש ‰LÙpומתחברת ˙¯¯·Ó¿»∆∆«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙‡ ˙È˜Ï‡‰ אותה,ומבררת גם e‰fLומעלה »¡…ƒ∆«∆∆««¬ƒ∆∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌbL eÈ‰ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,‰ˆe¯ EÈ¯Á‡«¬∆»»¿«ƒ«¿∆««∆∆««¬ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï ˙Ît‰˙Óƒ¿«∆∆∆¡…¿«¿≈

‰Ê האלוקית הנפש לפעולת על הודות ∆
הבהמית  ÈeÏÈÚהנפש ÛqÂ˙Èƒ¿«≈ƒ

LÙpaויתרון  ¯˙BÈ ÏB„b»≈«∆∆
˙È˜Ï‡‰,עצמה‚ÁaL e‰fL »¡…ƒ∆∆∆¿«

˙BÚe·M‰ והשלמת סיום עם «»
בבירור  העומר ספירת ימי של העבודה

הבהמית  ÈzLהנפש ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿≈
ÌÈËÈÁÓ ÌÈ‡aL ÌÁl‰35, «∆∆∆»ƒ≈ƒƒ

Ìz‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ישראל בני «¬«»»«∆
Ì„‡ ÔÈÈe¯˜36 העלייה על להורות ¿ƒ»»

האלוקית  הנפש של לאלוקות והקירוב

האמור ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰עצמה. מתקיים  ¿«¿≈∆
הפסוק  ‰CÏnבהמשך È‡È·‰¡ƒ«ƒ«∆∆

‡ˆÓpL ,ÂÈ¯„Á היהודיÌÚ ¬»»∆ƒ¿»ƒ
CÏÓ ÔËÈÓ ¯Ú) Bc·Ï CÏn‰«∆∆¿«∆ƒ¿∆∆

ÔÈÈÏ‡ לבד המלך עם È‡˜cהוא ,( «≈¿»≈
ÔÂÈÎÂוהכוונה  ,‰¯BzŒÔzÓ ÏÚ«««»¿≈»

„BÚ ‰È‰È ‡Ï ‰¯BzŒÔznL∆««»…ƒ¿∆
ÌÚt37‰Êa È¯‰ בהתגלות , ««¬≈»∆

תורה  במתן שהייתה הגדולה האלוקית

ידה) ועל העומר ספירת של העבודה ÏL(אחרי B˙¯Bz ÈeÏÈb Ìb ÏÏÎƒ¿»«ƒ»∆
‰Ê ÏÎÂ .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba ‰È‰iL ÁÈLÓ הגילוי והן תורה מתן הן »ƒ«∆ƒ¿∆«¿»»¬ƒ»¿»∆

של  תורתו Âc˜‡,משיח של ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈≈«∆∆««¬ƒ«¿»
C¯cŒÏÚ שכדי לעיל החמישית האמור השנה של הגדולה למעלה להגיע «∆∆

ירידה  קודם להיות לארץ צריכה

(כמו  העולם בענייני ועיסוק גשמית

זה  שעל בגוף), הנשמה של הירידה

‰‡¯ıנאמר  Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆»»∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ידי על «¿»¿«¿≈∆

אחר  באים הגדולה הירידה לעלייה כך

נאמר  ‰CÏnשעליה È‡È·‰¡ƒ«ƒ«∆∆
ÈeÏÈb‰ ‰NÚpL ,ÂÈ¯„Á¬»»∆«¬∆«ƒ
ÈeÏÈb Ìb ÏÏBk ,‰¯BzŒÔzÓc¿««»≈«ƒ

ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ שבסודות הסודות »ƒ¿»ƒ
של  בתורתו הגילוי בתכלית (שיבואו

˜Ïa˙משיח), ˙ÈNÚpL ÔÙB‡·e¿∆∆«¬≈«»«
‰ÁÓNa ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»

˙eiÓÈÙ·e38. ƒ¿ƒƒ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zay(iriax meil)

äéøæò ïa øæòìà éaø ìL Búøt.dipxw oiay drevxa d`vei dzid ¨¨¤©¦¤§¨¨¤£©§¨
:`xnbd ddnzdéì àéåä äøt àãçåel dzid zg` dxt wx ike - ©£¨¨¨©§¨¥

,'ezxt' dpynd zxne`y ,dixfr oa xfrl` iaxláø øîà àäå§¨¨©©
,øMòî äåä éìâò éôìà øñéøz ,áø øîà äãeäé áø øîà dì éøîàå§¨§¦¨¨©©§¨¨©©§¥©©§¥¦§¥£¨§©¥

,dnda xyrnaàzLå àzL ìk ,déøãòî äéøæò ïa øæòìà éaø- ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤§¥¨©¨§©¨
dpy lka:`xnbd zvxzn .el eid zeax zext ok m`e ,dpyeàðz̈¨

,`ziixaa x`azd -äúéä BlL àì,ef dxt,äúéä BúðéëL ìL àlà Ÿ¤¨§¨¤¨¤§¥¨¨§¨
da äçéî àlL CBzîe,jka `vz `ly.BîL ìò úàø÷ð ¦¤Ÿ¦¨¨¦§¥©§

:dxiar xac lr d`gn oipra cer `xnbd d`ianàðéðç éaøå áø©§©¦£¦¨
eðúî àáéáç áøå ïðçBé éaøå`xnbd .oldl `xnind z` epy - §©¦¨¨§©£¦¨©§

:zxne`e mdixac z` rbxl dwiqtnék ìk ,ãòBî øãñc déleëa§¥§¥¤¥¨¦
àâeæ éàäzrax` mya dn xac `aeny ,cren xcqa mewn lka - ©¨

,cgia el` minkgïðçBé éaø éôelçz` mi`ivene mitilgn yi - ©¥©¦¨¨

,`xnind on opgei iax ly enyìéiòîely eny z` miqipkne -éaø §©¥©¦
ïúðBé:minkg mze` exn` jke .eizgzøLôàL éî ìkelúBçîì ¨¨¨¦¤¤§¨¦§

,Búéá éLðàì,mipebd mpi`y miyrn lréLðà ìò ñtúð ,äçéî àìå §©§¥¥§Ÿ¦¨¦§©©©§¥
Búéáecia yiy in lke .ezia iyp` eyry zexiar lr yprp - ¥

zegnlBøéò éLðàa,mipbedn mpi`y miyrn lrñtúðyprp -ìò §©§¥¦¦§©©
iyrn.Bøéò éLðàzegnl el xyt` m`e,Blek íìBòä ìëa,xnelk ©§¥¦§¨¨¨

jln oebke ,l`xyi lka,eixac miniiwne eiptn mi`xiy `iyp e`
.Blek íìBòä ìk ìò ñtúð¦§©©¨¨¨

:oexg`d xn`nd z` `xnbd zx`anLéø éác éðäå ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¨¥§¥¥
àúeìbdlebd y`x zia iyp` mze`e -,àîìò élek ìò eñtúðitl ¨¨¦§§©¥¨§¨

,mdiptn mi`xie mdl mitetk l`xyi lky,àðéðç éaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦£¦¨
áéúëc éàî(ci b diryi)milyexi ipal `iapd zgkezaètLîa 'ä' ©¦§¦§¦§¨

,'åéøNå Bnò éð÷æ íò àáé,denzl yiyeàèç íéøN íà ¨Ÿ¦¦§¥©§¨¨¦¨¦¨§
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביגי גמ' ב


