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¯a„ÈÂויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת זאת וגֹו' הוי' «¿«≈ְְְֲִַַָָָֹֻ

וגֹו' אדמה פרה ּב'לּקּוטי 1אלי ּומבאר . ְְְֲִֵֵֶָָָָֹֻ

"חקת 2ּתֹורה' ּבּה ׁשּנאמר אדּומה ּפרה ענין ְֱֲִֶֶַַַָָָָָֻ

היא  אדּומה ּפרה  ׁשּמצות לפי ׁשּזהּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּתֹורה",

ּומצֹות  הּתֹורה ענין ּכללּות ּכי הּתֹורה, ְְְְִִִַַַָָָָּכללּות

'רצֹוא  לבחינת האדם יבא ׁשעלֿידיֿזה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּוא

ּבמצות  ּגמּור וגלּוי ּבברּור ּבא זה וענין ְְְְְְִִִֵֶַָָָָוׁשֹוב',

הּבחינֹות  ׁשּתי הּוא ענינּה ׁשּכל אדּומה, ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּפרה

הּמצֹות, ּבׁשאר (מהּֿׁשאיןּֿכן וׁשֹוב' ְְְִִֵֵֶַַָָָּד'רצֹוא

מצֹות  ויׁש 'רצֹוא', רק הּוא ׁשענינן מצֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש

ענין  הּוא ה'רצֹוא' 'ׁשֹוב'), רק הּוא ְְִִֶַַָָָָׁשענינן

"ונתן  ענין הּוא וה'ּׁשֹוב ' לאפר, הּפרה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׂשרפת

ּבׁשם  נקראת ולכן ּכלי", אל חּיים מים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעליו

יתאים  זה אי להבין, צרי א הּתֹורה". ְְִִִֵֶַַַַָָָֻ"חקת

חקת  "זאת ּׁשּכתּוב ׁשּמה הּפׁשּוט הּפירּוׁש ִֵֶֶַַַַָָֹֻעם

ׁשהיא  אדּומה, ּפרה מצות על קאי ְֲִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה"

לענין  ּבנֹוגע [הן ּבׂשכל מּובנת ׁשאינּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּוקה

את  ּומטּמאת הּטמאים את ׁשּמטהרת ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּטהרה,

ׁשּצריכה 3הּטהֹורים  הּפרה, לעׂשּית ּבנֹוגע והן , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

מחנֹות  לׁשלׁש חּוץ הּקרּבנֹות 4להיֹות ּכל הפ , ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

לפי  רׁש"י ּוכפירּוׁש ּדוקא], ּבפנים ְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּמקֹומם

לֹומר  יׂשראל את מֹונין העֹולם ואּומֹות ְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּׂשטן

(לכם  הּזאת הּמצוה ּבּה,5מה יׁש טעם ּומה ( ְִֵֶַַַַַַָָָֹ

אין  מּלפני, היא ּגזרה "חּוקה", ּבּה ּכתב ְְְִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ

ׁשהן  ׁשּבּמצֹות ועד אחריה, להרהר רׁשּות ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָל

מּכל  אדּומה ּפרה חלּוקה ּגּופא, 'חּוקים' ְֲֲִִָָָָָָּבסּוג

אּלא ׁשאר הּׂשכל, ּבגדר  הם ׁשּבכלל ּות החּוקים, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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נאמר: השבוע פרשת בתחילת

‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ ‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê 'B‚Â 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»¿…À««»¿ƒ¿≈∆»»
'B‚Â ‰Ó„‡1'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe של 2. חסידות מאמרי ספר ¬À»¿¿…»¿ƒ≈»
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בא  שבה מצווה אלא פרטית מצווה
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,'·BLÂ מראה על יחזקאל בנבואת »
א, (יחזקאל נאמר העליונה המרכבה
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יש  מישראל, אחד כל של ה' בעבודת
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da דברים בה יש כאמור שהרי »
בשכל, מובנים k˙·שאינם CÎÈÙÏ¿ƒ»»«

da בתורה הקדושֿברוךֿהוא »
,ÈÙlÓ ‡È‰ ‰¯Êb ,"‰˜eÁ"»¿≈»ƒƒ¿»«
,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡≈¿¿¿«¿≈«¬∆»
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'ÌÈ˜eÁ' בשכל מובנות אינם כי ƒ
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,ÌÈ˜eÁ‰ ¯‡L ÏkÓ ‰Óe„‡¬»ƒ»¿»«ƒ
ÏÎO‰ ¯„‚a Ì‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»≈¿∆∆«≈∆
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d"kyz'dו ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

היא  אדּומה ּפרה ואלּו כּו', קּוׁשיֹות עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָׁשּיׁש

ּבּׂשכל  מקֹום לּה ׁשאין הּיחידה ְִֵֵֶֶַַַָָָָהחּוקה

אּלה 6לחלּוטין  ּכל "על ׁשלמה אמר ׁשּלכן , ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

וׁשאלּתי  חקרּתי אדּומה ּפרה ׁשל ּופרׁשה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָעמדּתי,

אמרּתי  רחֹוקה 7ּופׁשּפׁשּתי, והיא אחּכמה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

"ל8מּמּני" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר למׁשה ורק , ְְְִִֶֶַַַָָָֹ

ּפרה" טעם מגּלה ּבמדרׁש9אני וכדאיתא על 10, , ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

אֹומר  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשהיה ודבר ּדבר ְֵֶַָָָָָָָָָּכל

וכיון  וטהרתֹו, טּומאתֹו לֹו אֹומר היה ְְְְֳֵֵֶָָָָָָֹלמׁשה,

לפניו, אמר הּכהנים", אל "אמר לפרׁשת ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּגיע 

היא  ּבמה - אּלּו נטמאּו ואם עֹולם, ׁשל ְְְְִִִִֵֶַָרּבֹונֹו

נתּכרּכמּו ׁשעה אֹותּה ּדבר. הׁשיבֹו לא ְְְֱֳִִַָָָָָָָָֹטהרתן.

ּפרה  לפרׁשת ׁשהּגיעּו וכיון מׁשה, ׁשל ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפניו

היא  זֹו כּו' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו אמר ֲִַַָָָָאדּומה,

ׂשרפת  מעפר לּטמא "ולקחּו ְְְֲֳֵֵֵַַַָָָָָטהרתן,

וכי 11החּטאת" עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר . ְְִִֶַַַָָָָָ

מׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר היא? ֳִֶַַָָָָָֹטהרה

יכֹולה  ּברּיה ואין ּגזרּתי, ּוגזרה היא, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָחּוקה

הּתֹורה". חקת "זאת ּדכתיב ּגזרתי, על ְְֲִִִֵַַַַָָֹֻלעמֹוד

ׁשאר  מּכל ׁשֹונה אדּומה ׁשּפרה מּודגׁש ְְֲִֶֶֶָָָָָָָָׁשּבזה

יתאים  ואי החּוקים), ּגם (ּכֹולל הּתֹורה ְְְִִִֵֵַַַַָמצֹות

הּתֹורה. ּכללּות היֹותּה עם זה ְְֱִִֶַַָָָענין

ּתֹורה'Ô·eÈÂב) ּב'לּקּוטי המבאר 12ּבהקּדים ¿»ְְְְִִֵַַָָֹ

מּלׁשֹון  הּוא הּתֹורה" ְִֶַַָֻׁש"חקת

ּבׁשרׁשּה13'חקיקה' ׁשהיא ּכפי הּתֹורה על ּדקאי , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

החקיקה, אֹותּיֹות ּבבחינת היא ׁשּׁשם ְְֲִִִִִֶַַָָָּומקֹורּה,

מדרג  ּבאֹותּיֹות ׁשּזֹוהי מהתלּבׁשּותּה עליֹונה ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבגׁשמּיּות, ּוכמֹו ׁשּבכתב, ׁשּבּתֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּכתיבה

מהּקלף, ונפרד זר ּדבר הן האֹותּיֹות הרי  הּקלף, על ּבדיֹו הּכתיבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּבאֹותּיֹות

אבל  לאחדים, והיּו נתאחדּו הּקלף, על ּבדיֹו הּספר ּכׁשּכֹותב ׁשאחרּֿכ ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאּלא
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ז 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ׁשּבּלּוחֹות, האֹותּיֹות (ּכמֹו החקיקה ְֲִִִֶַַָָאֹותּיֹות

הּלחת" על ּדבר 14"חרּות והן ּובּה, מיּנּה הן ( ְִֵֵֵֵַַָָָֹֻ

יֹותר, ּובפרטּיּות ּבּה. ׁשּנחקקּו האבן עם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאחד

תרס"ו  ּבהמׁש החקיקה 15מבאר ׁשּבאֹותּיֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹ

וחקיקה  סתם, חקיקה אֹופּנים, ׁשני יׁש ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָּגּופא

ּכמֹו ׁשּבּלחת , האֹותּיֹות ּכמֹו לעבר, ְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֻמעבר

הם 16ׁשּכתּוב  ּומּזה מּזה עבריהם, "מּׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכפי מ"ם 17ּכתבים", ְְְִִֵֵֶַָֻ

והחלּוק  עֹומדין. היּו ּבנס ׁשּבּלחת "ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻוסמ

מעבר  (ׁשּלא ּבכלל החקיקה ׁשאֹותּיֹות ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּביניהם,

אֹותּיֹות  ּכמֹו ולא ּובּה, מיּנּה היֹותן עם ְְְֱִִִֵֵֵֶָֹלעבר),

נכּתבּו ׁשּבֹו הּקלף על נֹוסף ּדבר ׁשהן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּכתיבה

הּקלף  על  לגמרי ּומסּתירים ּומכּסים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָהאֹותּיֹות,

ּתחּתם  להן 18ׁשּנמצא ׁשּיׁש ּכיון מּכלֿמקֹום , ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

למּלאֹותן  ׁשאפׁשר ועד ּבאבן, אחיזה ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָמקֹום

הּכתיבה  לאֹותּיֹות מקֹום ׁשּנֹותנים והינּו, ְְְְְְִִִִֶַַָָּבדיֹו,

לאֹותּיֹות  ׁשּיכּות להן יׁש הרי לגמרי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמעלימים

ׁשּבמקֹום  קצת, מעלימֹות הן ׁשּגם לפי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּכתיבה,

ההבהקה  מעט נחׁש האֹותּיֹות ְְְֲִִֶַַַַַָָָחקיקת

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשאינֹו טֹובה, האבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָוהּבהירּות

האֹותּיֹות  ׁשּנחקקּו ּבמקֹום ׁשּלא עצמֹו .19מּצד ְְְְִִֶֶֶַַָָֹ

להן  ׁשאין לעבר, מעבר החקּוקֹות אֹותּיֹות ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאבל

לגמרי  מּובדלֹות הן הרי ּכלל, אחיזה ְְְְְֲֲִֵֵֵַָָָמקֹום

מ  ׁשם (ּולמעלה) וכּמבאר הּכתיבה. 20אֹותּיֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָֹ

הם  ּדאצילּות ׁשּכלים למעלה, הענינים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרטי

זרה  מהּות ׁשאינם ׁשאף הּכתיבה, אֹותּיֹות ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכמׁשל

הם  הרי ֿ מקֹום מּכל אלקּות, להיֹותם  ְְֱֲִִֵֵַָָָָֹחסֿוׁשלֹום ,
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˙BÁelaL ˙Bi˙B‡‰ BÓk) ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡,הברית לוחות שני ƒ«¬ƒ»¿»ƒ∆«

בתורה  נאמר ‰Ál˙"עליהם ÏÚ ˙e¯Á"14 הכתובות הדברות ועשרת »««À…
הל  הלוחות על באבני חקוקות d·eוחות dpÈÓ Ô‰ היינו ) ובהם, מהם ≈ƒ≈≈

עצמן, האבנים בתוך חקוקות ‡Á„האותיות Ô‰Âשהאותיות ¯·c ומהות ¿≈»»∆»
da.אחת e˜˜ÁpL Ô·‡‰ ÌÚƒ»∆∆∆∆¿¿»

¯‡·Ó ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿…»
Â"Ò¯˙ CLÓ‰a15 הרבי מאת ¿∆¿≈

קבוצת  המכיל נשמתוֿעדן הרש"ב

החל  אחד, בהמשך שנאמרו מאמרים

תרס"ו Bi˙B‡aL∆¿ƒ˙משנת
‡Ùeb ‰˜È˜Á‰עצמןÈL LÈ «¬ƒ»»≈¿≈

Ì˙Ò ‰˜È˜Á ,ÌÈpÙB‡ חקיקה «ƒ¬ƒ»¿»
הרגילה, ÚÓ·¯בצורה ‰˜È˜ÁÂ«¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ האותיות בה האבן של ¿≈∆
‰‡Bi˙B˙חקוקות, BÓk עשרת של ¿»ƒ
BÓkהדברות ,˙ÁlaL∆«À…¿
·e˙kL16Ì‰È¯·Ú ÈMÓ" של ∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
fÓe‰הלוחות, ‰fÓ,הצדדים משני ƒ∆ƒ∆

ומאחור, ÌÈ·˙k",מלפנים Ì‰≈¿Àƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ÈÙÎe17 ¿ƒ∆»¿«≈

C"ÓÒÂ Ì"Ó שכדי אותיות שהם ≈¿»∆
לחקוק  יש לעבר מעבר אותן לחקוק

שלם  ‰eÈהיקף Òa ˙ÁlaL∆«À…¿≈»
ÔÈ„ÓBÚ החלק הטבע בדרך כי ¿ƒ

הללו  האותיות את באבן חקוק שסביבו

להיאחז. במה לו אין כי ליפול אמור

,Ì‰ÈÈa ˜eÏÁ‰Â בין ההבדל ¿«ƒ≈≈∆
חקוקות  לאותיות סתם החקיקה אותיות

הוא לעבר Bi˙B‡L∆ƒ˙מעבר
ÏÏÎa ‰˜È˜Á‰ רגילה בחקיקה «¬ƒ»ƒ¿»

ÌÚ ,(¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‡lL)∆…≈≈∆¿≈∆ƒ
,d·e dpÈÓ Ô˙BÈ‰ שגם למרות ¡»ƒ≈≈

מתוך  הן האותיות רגילה בחקיקה

ובה, ממנה חקוקות והן עצמה האבן

‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ»
ÛÏw‰ ÏÚ ÛÒB ¯·c Ô‰L∆≈»»»««¿»

˙Bi˙B‡‰ e·zÎ BaL מהות ולא ∆ƒ¿¿»ƒ
הקלף, עם ÓpLˆ‡אחת ÛÏw‰ ÏÚ È¯Ó‚Ï ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈqÎÓe¿«ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈««¿»∆ƒ¿»

ÌzÁz18, ואילו האותיות, את רק רואים האותיות כתובות שבו במקום «¿»
חקוקות, הן בו במקום שגם החקיקה מאותיות בשונה ומוסתר, מכוסה הקלף

וביה', 'מיניה היא החקיקה שהרי גלויה עצמה ÔÂÈkהאבן ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
Ô‰Ï LiL,לעבר מעבר חקוקות שלא הרגילות החקיקה ÌB˜Óלאותיות ∆≈»∆¿

Ô˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡L „ÚÂ ,Ô·‡a ‰ÊÈÁ‡ באבן את החקוקות האותיות ¬ƒ»»∆∆¿«∆∆¿»¿«¿»
BÈ„a מקום אזי בדיו, באבן החקוקות האותיות את וימלאו כך יעשו ואם ƒ¿

ומוסתר, מכוסה יהיה באבן ÌB˜Óהאותיות ÌÈ˙BpL ,eÈ‰Â אותיות ¿«¿∆¿ƒ»
מקום  נותנות ÌÈÓÈÏÚnLואפשרות החקיקה ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡Ï¿ƒ«¿ƒ»∆«¿ƒƒ

È¯Ó‚Ï כתובות,על הן שעליו הדבר ¿«¿≈
Ô‰Ï LÈ È¯‰ החקיקה לאותיות ¬≈≈»∆

Bi˙B‡Ï˙הרגילות  ˙eÎiL«»¿ƒ
Ô‰ ÌbL ÈÙÏ ,‰·È˙k‰«¿ƒ»¿ƒ∆«≈

˙ˆ˜ ˙BÓÈÏÚÓ לא אם אפילו «¿ƒ¿»
וכד', בדיו החקיקה את ממלאים

אותיות  ידי על שנוצר המועט וההעלם

בכך  ביטוי לידי בא החקיקה

˙Bi˙B‡‰ ˙˜È˜Á ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¬ƒ«»ƒ
‰˜‰·‰‰ ËÚÓ CLÁ∆¿«¿«««¿»»
,‰·BË Ô·‡‰ ÏL ˙e¯È‰a‰Â¿«¿ƒ∆»∆∆»
שבוהקת  טובה באבן היא החקיקה אם

מעמעמת והיא  החקיקה הרי בהירה,

והבהירות  ההבהקה את מעט ומחשיכה

BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L BÓk BÈ‡L∆≈¿∆ƒ««¿
e˜˜ÁpL ÌB˜Óa ‡lL∆…¿»∆∆¿¿

˙Bi˙B‡‰19. באותיות אמור זה וכל »ƒ
‡Bi˙B˙רגילות חקיקה  Ï·‡¬»ƒ

ÔÈ‡L ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ˙B˜e˜Á‰«¬≈≈∆¿≈∆∆≈
ÏÏk ‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï באבן »∆¿¬ƒ»¿»

הן  ‰Ôחקוקות,עליה È¯‰¬≈≈
È¯Ó‚Ï ˙BÏ„·eÓ לחלוטין שונות ¿»¿«¿≈

לגמרי  אחרת מהות «¿»¿(ÏÚÓÏe‰והן
יותר  ‰È˙k·‰.ונעלות ˙Bi˙B‡Ó (≈ƒ«¿ƒ»

ÌL ¯‡·nÎÂ20 תרס"ו ב'המשך' ¿«¿…»»
‰ÌÈÈÚהנזכר  ÈË¯t סוגי של ¿»≈»ƒ¿»ƒ

השונות  ÌÈÏkLהאותיות ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆≈ƒ
˙eÏÈˆ‡c,וחסידות בקבלה כמבואר «¬ƒ

מלמעלה  האלוקי האור והמשכת גילוי

עשר  והמשכת גילוי ובמיוחד למטה,

החל  בעיקר (שהוא העליונות הספירות

והנעלה  הראשון – האצילות מעולם

של  הכלליים העולמות ארבעת מבין

(האור 'סדר  אורות של בדרך הוא אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) השתלשלות',

(המדידה  בכלים המלובשים הבליֿגבול) מהאיןֿסוף שנמשך והשפע

מתלבשים  בהם וה'כלים' האצילות וההגבלה ) בעולם ÏLÓkהאורות Ì‰≈ƒ¿«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰¯Ê ˙e‰Ó ÌÈ‡L Û‡L ,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒ»∆«∆≈»«»»«¿»

,˙e˜Ï‡ Ì˙BÈ‰Ï הכלים גם האצילות, ולהגדיר בעולם להגביל שעניינם ƒ¿»¡…
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d"kyz'dח ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ספירֹות  והעׂשר כּו'. האֹור מן אחרת ְְִִֵֶֶֶַַָָמהּות

אֹותּיֹות  ּכמׁשל הם ּוד'אדםֿקדמֹון' ְְְְִִֵֶֶַַָָּד'כתר'

טֹובה, האבן מּלבד אחרת מהּות ׁשאינן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחקיקה

אחיזה, מקֹום לאֹותּיֹות יׁש אףֿעלּֿפיֿכן ְֲֲִִִֵֵַַָָָאבל

ׁשּב'ּכתר' והינּו, ּבדיֹו, למּלאֹותם ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָואפׁשר

ועד  כּו', הּכלים מציאּות יׁש ְְְְִִֵֵַַַָָּוב'אדםֿקדמֹון'

וענין  ּדאצילּות. לכלים מקֹור ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָׁשהם

ּגליפּו ּגליף ענין הּוא לעבר מעבר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהחקיקה

הּצמצּום, ׁשּלפני ּבאֹורֿאיןֿסֹוף עּלאה, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָּבטהירּו

ׁשאין  ׁשּזהּו ּכלל, הּמציאּות ענין ׁשּי לא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשם

ּבדיֹו, למּלאֹותן אפׁשר ואי אחיזה, מקֹום ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָלהם

להֹוסיף  ויׁש כּו'. לעֹולמֹות מקֹור ּבגדר ְְְִֵֵֶֶֶָָָָׁשאינן

תער"ב  ּבהמׁש מהּמבאר ּגם ּבענין 21ּולהעיר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

החקּוקֹות  אֹותּיֹות ּכמֹו החקיקה, ְֲֲִִִַַָאֹותּיֹות

הּצּיּור  רק הן ׁשהאֹותּיֹות ׁשאף ְִִֵֶֶַַַָָּבחֹותם,

צּורה  ּבחינת זה הרי מּכלֿמקֹום ְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּבחֹותם,

חֹומר  ּבעצם הּוא ׁשהּצּיּור והינּו, ְְְְִִֶֶֶֶַַַעצמית,

ׁשּנחקקין  ׁשּבׁשעוה אֹותּיֹות ּכמֹו ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹהחֹותם,

והּתמּונה  ׁשהּצּיּור ׁשאף ׁשּבחֹותם, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמהאֹותּיֹות

זֹו אין ׁשּבחֹותם, האֹותּיֹות ּכמֹו מּמׁש ּבׁשוה ְְִִֵֶֶַַָָָָהיא

מּצּורה, ׁשּנחקקה צּורה רק אּלא עצמית, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָצּורה

לבאר  ּומֹוסיף החֹותם. מּצּורת נבּדלת ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשהיא

עצמית' ּד'צּורה ׁשהּצּיּור 22הענין ּבלבד זֹו ׁשּלא , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

מצּויר  ׁשהעצם זאת, עֹוד אּלא ּבהעצם, ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֹהּוא
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פרפ"ט.21) ואילך.22)ח"א סע"א קכט, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכלים  זאת ובכל חסֿושלום זרה מהות ולא ממש אלוקות הם האור את

לאותיות  נמשלו שעליו דאצילות הדבר עם ממש אחת מהות שאינם הכתיבה

כי  הקלף, כמו כתובות, היא ÌB˜ÓŒÏkÓהן הכלים מהות שגם למרות ƒ»»
סוף  eÎ'סוףאלוקות, ¯B‡‰ ÔÓ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ È¯‰ האור שכן ¬≈≈««≈∆ƒ»

והכלים  וההשפעה וההארה התוכן הוא

וההגבלה. ההגדרה ∆∆«¿NÚ‰Â¯הם
˙B¯ÈÙÒ בדרגות שהן כפי העליונות ¿ƒ

שלמעלה  הם באלוקות מאצילות,

כתר Î'c˙¯'הספירות  עליון בחינת ¿∆∆
מאצילות  ««¿ŒÌ„‡'„eשלמעלה

'ÔBÓ„˜,וחסידות בקבלה כמבואר «¿
עולם  שלכל פרטית כשם ומדרגה

רצון  קדם ההשתלשלות' ב'סדר

ביחס  גם כן זו, ומדרגה עולם להתהוות

קדם  ההשתלשלות סדר כל לכללות

קדמון" "אדם מדרגת והוא כללי, רצון

כללי" "אור גם הנקרא ("א"ק"),

לפרטים  מהתחלקות (שלמעלה

נסקרים  הנבראים כל בו מוגדרים)

הספירות  ועשר כללית, אחת בסקירה

קדמון' 'אדם בבחינת שהן ≈‰Ìכפי
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ÏLÓkƒ¿«ƒ«¬ƒ»
„·lÓ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó ÔÈ‡L∆≈»««≈∆ƒ¿«

‰·BË Ô·‡‰,חקוקות הן שעליה »∆∆»
LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡¬»««ƒ≈≈
,‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó ˙Bi˙B‡Ï»ƒ¿¬ƒ»

BÈ„a Ì˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡Â שעשוי ¿∆¿»¿«¿»ƒ¿
אותה, ולהסתיר האבן את לכסות

ŒÌ„‡'·e '¯˙k'aL ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆¿»»
'ÔBÓ„˜ שלמעלה בחינות שהם אף «¿

מאיר  האור בו השתלשלות' מ'סדר

'כתר' כללי ובאופן והדרגה, בסדר

בליֿגבול  של בחינות הם קדמון' ו'אדם

הם  הספירות עשר אלו בדרגות מכלֿמקום בכלים,ואיןֿסוף, אורות של באופן

אלו  ÈÁ·a˙ובבחינות Ì‰L „ÚÂ ,'eÎ ÌÈÏk‰ ˙e‡ÈˆÓ LÈ≈¿ƒ«≈ƒ¿«∆≈ƒ¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏÎÏ ¯B˜Ó לאור משמעותית יותר הגבלה שגורמים »¿≈ƒ«¬ƒ

והעובדה  לכלים הספירות, ומקור שורש הם קדמון' וב'אדם ב'כתר' שהכלים

כלים. בתור מציאותם את יותר מדגישה דאצילות

‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÂ האותיות ÚÏ·¯של ¯·ÚÓ למעלה שהוא כפי ¿ƒ¿««¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
ÔÈÚבאלוקות  ‡e‰ של ראשוני הכי השלב לגבי בזוהר האמור ƒ¿«

עולמות, לברוא העליון הרצון בהתעוררות eÙÈÏbהבריאה, ÛÈÏb»ƒ¿ƒ
,‰‡lÚ e¯È‰Ëa העליון [האור] בטוהר חקיקה ŒÔÈ‡Œ¯B‡aחקק ƒ¿ƒƒ»»¿≈

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ נתינת שתהיה כדי האיןֿסוף באור הראשון ∆ƒ¿≈«ƒ¿

מוגבלים, ונבראים לעולמות ואפשרות עצמו,ÌMLמקום Ï‡באיןֿסוף ∆»…
ÏÏk ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ CiL מציאות של לקיומה אפשרות שום אין «»ƒ¿««¿ƒ¿»

העובדה e‰fLמוגדרת, משמעות החקוקות גם החקיקה אותיות שבמשל ∆∆
כזו  בצורה הן לעבר ‡ÊÈÁ‰מעבר ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡L ולכן באבן ∆≈»∆¿¬ƒ»

לאיןֿסוף  משל הן אלה אותיות

מוגדרת, מציאות È‡Â¿ƒשאינו
BÈ„a Ô˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡ שהוא ∆¿»¿«¿»ƒ¿

עצמה, מהאבן אחרת מציאות

נעלות  דרגות על מדובר ובנמשל,

B˜Ó¯באלוקות  ¯„‚a ÔÈ‡L∆≈»¿∆∆»
'eÎ ˙BÓÏBÚÏ יחס להם ואין »»

אף  מוגבלים ונבראים לעולמות ישיר

להם. ושורש כמקור לא

¯ÈÚ‰Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לתוספת ¿≈¿ƒ¿»ƒ
החקיקה' 'אותיות בעניין »Ìbביאור

·"¯Ú˙ CLÓ‰a ¯‡·n‰Ó21 ≈«¿…»¿∆¿≈
מאת  אחד בהמשך מאמרים קבוצת

שתחילתה  נשמתוֿעדן הרש"ב הרבי

תער"ב, ‡Bi˙B˙בשנת ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ
,‰˜È˜Á‰ שהם˙Bi˙B‡ BÓk «¬ƒ»¿ƒ

Ì˙BÁa ˙B˜e˜Á‰,בחותמת «¬¿»
˜¯ Ô‰ ˙Bi˙B‡‰L Û‡L∆«∆»ƒ≈«

¯eiv‰ הצורהÌ˙BÁaL ולכאורה «ƒ∆«»
עצמה  בפני במציאות מדובר לא

עצמה, מהחותמת «ŒÏkÓƒהשונה
‰¯eˆ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆¿ƒ«»

˙ÈÓˆÚ בעצם שנעשית הדבר צורה «¿ƒ
עצמו, ממנו נפרד בלתי לחלק והפכה

ÌˆÚa ‡e‰ ¯eiv‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿∆∆
Ì˙BÁ‰ ¯ÓBÁ עצמו שהחומר ∆«»

האותיות, צורת את BÓkמקבל ‡ÏÂ¿…¿
ÔÈ˜˜ÁpL ‰ÂÚLaL ˙Bi˙B‡ƒ∆¿«¬»∆∆¿»ƒ

,Ì˙BÁaL ˙Bi˙B‡‰Ó כאשר ≈»ƒ∆«»
את  מקבלת השעווה הרי שעווה, על בחותמת האותיות חותמים צורת

והחותמת  עצמית' ב'צורה הן האותיות עצמה שבחותמת אלא שבחותמת

בשעווה  יוצרות שהאותיות הצורה ואילו האותיות, צורת את מקבלת עצמה

שונות, eÓz‰Â‰כיון הן ¯eiv‰L Û‡L בשעווה ‰È‡שנוצרת ∆«∆«ƒ¿«¿»ƒ
LnÓ ‰ÂLa בדיוק ˆe¯‰זהה BÊ ÔÈ‡ ,Ì˙BÁaL ˙Bi˙B‡‰ BÓk ¿»∆«»¿»ƒ∆«»≈»

˙ÈÓˆÚ השעווה evÓ¯‰עצמה,של ‰˜˜ÁpL ‰¯eˆ ˜¯ ‡l‡ «¿ƒ∆»«»∆∆¿¿»ƒ»
שבשעווה È‰L‡אחרת, ‰Ì˙BÁהצורה ˙¯evÓ ˙Ïc· חלק ולא ∆ƒƒ¿∆∆ƒ««»

והתמונה  הצורה עצמה.ממהות שבחותמת

ÛÈÒBÓe הנזכר במאמר נשמתוֿעדן הרש"ב eˆ'c¯‰הרבי ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
'˙ÈÓˆÚ22ÌˆÚ‰a ‡e‰ ¯eiv‰L „·Ïa BÊ ‡lL היא , הצורה «¿ƒ∆…ƒ¿«∆«ƒ¿»∆∆
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ט 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ׁשּמצּויר  ּגּופא העצם הּוא ׁשהּצּיּור והינּו, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָּבזה,

מּלבד  נֹוסף ּדבר ּכאן אין ׁשּלכן זה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבצּיּור

ׁשהעצם  אּלא העצם, מן ּגילּוי לא ּגם ִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעצם,

רק  ׁשּי זה ׁשענין ּומסּים, הּמתּגּלה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּוא

זה  ּומּכל כּו'. מאצילּות ׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּבּמדרגֹות

ּכפי  ׁשּזהּו הּתֹורה", ּד"חקת העילּוי ּגֹודל ְְִִֶֶֶַַָָָֻמּובן

ּב היא אֹותּיֹות ׁשהּתֹורה ּבבחינת ּומקֹורּה ׁשרׁשּה ְְְְִִִִֶַַָָָָ

ׁשּבחקיקה  עליֹונה הּיֹותר לּדרּגה עד ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהחקיקה,

ׁשּלפני  אֹורֿאיןֿסֹוף ּבבחינת לעבר, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַמעבר

כּו'. ְִַהּצמצּום

הּכתיבה LÈÂג) ּדאֹותּיֹות הענין ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִִֵַָָָָ

ּומּזה  האדם, ּבנפׁש החקיקה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָואֹותּיֹות

החקיקה  ּדאֹותּיֹות והּׁשּיכּות הּקׁשר ּגם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָיּובן

החּוקים  לענין 'חקיקה') מּלׁשֹון ְְְֲִִִִַַָָֻ("חקה"

ׁשּבאדם  הּׂשכל ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכפׁשּוטם.

על  נֹוסף ּדבר ׁשהם הּכתיבה אֹותּיֹות ּכמֹו ְְִִֵֶַַָָָָהּוא

עצם  על נֹוסף ּדבר הּוא הּׂשכל ענין ּכי ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקלף,

יׁש הּׂשכל ׁשּבענין מּזה וכדמּוכח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאדם,

קטן  ׂשכלֹו ׁשהּתינֹוק לגדלּות, מּקטנּות ְְְְִִִִִֶַַַָָׁשינּויים

ׂשכלֹו, ּבהגּדלת יתוּסף ׁשּמתּגּדל ּוככל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּביֹותר,

ויׁש ׂשכל, ּבעל ׁשהּוא אדם ׁשּיׁש רֹואים ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּוכמֹוֿכן

צרי ּכן ועל ,ּכלּֿכ ׂשכל ּבעל ׁשאינֹו ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

עצם  על נֹוסף ּדבר הּוא הּׂשכל ׁשענין ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר
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מהותו, מעצם נפרד דבר ואיננה החומר ÌˆÚ‰Lבעצם ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆»∆∆

‰Êa ¯ÈeˆÓ הפכה העצם,הצורה של צורתו eiv‰L¯להיות ,eÈ‰Â ¿»»∆¿«¿∆«ƒ
‡e‰ אלא עצמו מהעצם ונפרד אחר משהו Ùeb‡לא ÌˆÚ‰ עצמו »∆∆»

Ô‡k ÔÈ‡ ÔÎlL ,‰Ê ¯eiˆa ¯ÈeˆnL,בנמשל וכן שבחותמת בצורה ∆¿»¿ƒ∆∆»≈≈»
מעבר  החקוקות החקיקה באותיות

‰ÌˆÚלעבר, „·lÓ ÛÒB ¯·c»»»ƒ¿«»∆∆
היא  והצורה Ï‡אפילו Ìbעצמו, «…

‡l‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ÈeÏÈbƒƒ»∆∆∆»
ÌˆÚ‰L עצמו‰lb˙n‰ ‡e‰ ∆»∆∆«ƒ¿«∆

הצורה. באמצעות

ÌiÒÓe,שם תער"ב ב 'המשך' ¿«≈
‰Ê ÔÈÚL החקיקה אותיות של ∆ƒ¿»∆

של שהופכ  'צורה' להיות העצם ות

B‚¯„na˙עצמו  ˜¯ CiL«»«««¿≈
eÏÈˆ‡Ó˙באלוקות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ

.'eÎ
לשון  כאן מובא ביאור, (לתוספת

"דהנה  תער"ב: ב'המשך' המאמר

פשיטות  בבחינת הן בכלל האורות

והכלים  גבול, בלי הן ובבחינת

אך  כו', בהאור ציור ועושין שמגבילין

עצמיות  צורה בחינת הוא בצלמינו

שנחקקה  הראשונה הצורה והיינו

בחינת  הוא וכדמותינו כו', בהעצם

כו'. העצם מן שנבדל מצורה צורה

החותם  צורת מן עלֿדרךֿמשל ויובן

הן  בחותם החקוקים אותיות דהנה

באותן  בה כשחותמין בשעווה נחקקים

יגרע  ולא יוסיף לא ממש הצירופים

והתמונה  שהציור פי על ואף בה.

ובשעווה, בחותם הוא אחד בהצירופים

ביניהם  יש גדול הפרש מכלֿמקום

חומר  במהות הן שבחותם שהאותיות

זה  הרי מכלֿמקום שבחותם ציור רק הן שהאותיות פי על ואף עצמו, החותם

צלם  וכמו צלם הנקרא והוא כו', בהעצם שמצוייר והיינו עצמיות צורה בחינת

בגוף  ציור רק אינה היא שגם פי על דאף היא, עצמית צורה שצורתו האדם

שבשעווה  אותיות אבל כו', הוא בהעצם הזה הציור הרי מכלֿמקום החומר,

בבחינת  זה הרי מצורה שנחקקה צורה זה הרי שבחותם מהאותיות שנחקקין

שעל  האדם צורת דמות וכמו כו', החותם צורת מן נבדלת צורה דהיינו דמות

דאצילות  כלים בבחינת יובן מזה והדוגמא כו'. האדם מן הוא שנבדל הלוח

דהיינו  לבד ציור בבחינת שהן היות דעם והיינו עצמיות צורה בבחינת שהן

בהחומר  הוא הציור הרי מכלֿמקום כו', דבר מציאות ובחינת הגבלה בחינת

בעצם  הוא שהציור בהחותם החקוקים אותיות וכמו כו', האור דהיינו עצמו

נבדל  שאינו האור בעצם הציור הוא הכלים בחינת כן כמו כו', החותם חומר

הוא  שהציור זאת לבד הרי שבחותם האותיות במשל (והנה כו' האור מן

העצם  הוא שהציור והיינו בזה מצויר שהעצם מה שזהו זאת עוד בהעצם,

צורה  כל דהנה בזה ההפרש אחר במקום ומבואר כו', זה בציור שמצוייר גופא

בבחינת  רק אינו שההתגלות הוא מצויר שהעצם וזה כו', התגלות בחינת היא

במדריגות  שייך וזה כו', המתגלה הוא שהעצם כיֿאם העצם מן גילוי

הוא  והעיקר כו', העצמית גילוי בבחינת הוא שהכל מאצילות שלמעלה

הוא  כן וכמו במצוות העליון בהרצון

המצוות  שהרי כו', דתורה בגילוים

דוק  כזה שבאופן ציור בבחינת א באים

וכל  כו', אחר באופן לא המצווה היא

חילוקי  בכמה שבאה התורה ֿשכן

הוא  הכל ומכלֿמקום כו', טעמים

שנתבאר  וכמו כו' עצמיים גילויים

בהעצם  הוא שהציור וזה אחר, במקום

כיֿאם  העצם אינו הוא שהגילוי היינו

הדבוקה  הארה שהיא רק ממנו הארה

גילוי  בחינת הוא כלל דבדרך בהעצם,

אצילות  בבחינת וזהו כו', העצם מן

בחינת  הוא הכלים ידי שעל שהגילוי

הארה  בחינה שאינו רק לבד הארה

הדבוקה  הארה בחינת כיֿאם נבדלת

כו'"). בהעצם

ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆»ƒ
e‰fL ,"‰¯Bz‰ ˙˜Á"c התורה ¿À««»∆∆

מלשון  "חוקה", הנקראת במדריגה

זהו ‰È‡חקיקה, ‰¯Bz‰L ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ
˙ÈÁ·a d¯B˜Óe dL¯La¿»¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰b¯cÏ „Ú ,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»«««¿»
‰˜È˜ÁaL ‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿»∆«¬ƒ»
Œ¯B‡ ˙ÈÁ·a ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ≈≈∆¿≈∆ƒ¿ƒ«
'eÎ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿≈«ƒ¿

באריכות. לעיל כמבואר

ÔÈÚ‰ ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ¿»≈»ƒ¿»
˙Bi˙B‡Â ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡c¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ

‰˜È˜Á‰ כפי ביניהם וההבדלים «¬ƒ»
‰‡„Ì,שהוא LÙa,להלן שיתבאר שהוא fÓe‰כפי כפי הענין מביאור ¿∆∆»»»ƒ∆

האדם, ‰È˜Á˜‰בנפש ˙Bi˙B‡c ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ Ìb Ô·eÈ»««∆∆¿««»¿ƒ«¬ƒ»
ÌËeLÙk ÌÈ˜eÁ‰ ÔÈÚÏ ('‰˜È˜Á' ÔBLlÓ "‰˜Á") המצוות À»ƒ¿¬ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿»

בשכל. המובן טעם להם שאין

Ì„‡aL ÏÎO‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â נפש של המהות עצם לגבי ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«≈∆∆»»»
‰ÛÏwהאדם  ÏÚ ÛÒB ¯·c Ì‰L ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡e‰¿ƒ«¿ƒ»∆≈»»»««¿»

כתובות, הן ÌˆÚשעליו ÏÚ ÛÒB ¯·c ‡e‰ ÏÎO‰ ÔÈÚ Èk המהות ƒƒ¿««≈∆»»»«∆∆
ÌÈÈeÈLשל LÈ ÏÎO‰ ÔÈÚaL ‰fÓ ÁÎeÓ„ÎÂ ,Ì„‡‰ הבדלים »»»¿ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿««≈∆≈ƒƒ

˜BÈz‰L ,˙eÏ„‚Ï ˙eËwÓהקטןÏÎÎe ,¯˙BÈa ÔË˜ BÏÎN ƒ«¿¿«¿∆«ƒƒ¿»»¿≈¿»
Ïcb˙nL ומתפתחÌÈ‡B¯ ÔÎŒBÓÎe ,BÏÎN ˙Ïc‚‰a ÛqÂ˙È ∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«¿»«ƒ¿¿≈ƒ

ÏÎN ÏÚa ‡e‰L Ì„‡ LiL,הרבה ולהעמיק להבין יכולות לו ויש רב ∆≈»»∆««≈∆
CkŒÏk ÏÎN ÏÚa BÈ‡L Ì„‡ LÈÂ מועטות שכליות יכולות לו ויש ¿≈»»∆≈««≈∆»«

ÛÒBומצומצמות, ¯·c ‡e‰ ÏÎO‰ ÔÈÚL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«∆ƒ¿««≈∆»»»
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d"kyz'dי ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

עצם  ענין הּוא החקיקה אֹותּיֹות ואלּו ְְֲִִִִֶֶַַָָָָהאדם.

הּׂשכל  מענין ּבאיןֿערֹו למעלה ׁשהיא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנׁשמה,

הּיחּוד  ּב'ׁשער ּכמבאר ,יתּבר עצמּותֹו ּוכמֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָֹכּו',

רב 23והאמּונה' עלּוי ונעלה ונּׂשא רם ׁשהּוא ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָ

ליחס  ּכלל ׁשּי ולא החכמה, מּמדרגת מאד ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹמאד

ּבדר אפילּו לחכמה, הּמתיחס ענין ׁשּום ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאצלֹו

ׁשאיֿאפׁשר  עליו לֹומר ּכגֹון רב, ועלּוי ְְְֲִִֶֶַַַָָָָמעלה

חכמתֹו להּׂשיג ותחּתֹונים עליֹונים נברא ְְְְְְְִִִִֶַַָָָלׁשּום

ׁשאיֿאפׁשר  עליו והאֹומר כּו', מהּותֹו ְְִֵֶֶַָָָָאֹו

רמה  חכמה איזֹו על ּכאֹומר הּוא ְְְִֵֵַַָָָָלהּׂשיגֹו,

עֹומק  מּפני  ּבּידים למּׁשׁשּה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָועמּוקה

ּגם  וכ כּו'. ל ֹו יצחק  הּׁשֹומע ׁשּכל ְְִֵֶַַַַַָָָהּמּוׂשג,

הּׂשכל, מענין ּבאיןֿערֹו למעלה היא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנׁשמה

עד  ּבּׂשכל, הּנׁשמה מתלּבׁשת לאחריֿזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק

ּבעבֹודת  ּגם מּובן ּומּזה הּמׂשּכלת. נפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּנקראת

ׁשענ  ּׁשּכל האדם, מה הּוא החקיקה אֹותּיֹות ין ְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

ה' רצֹון לקּים ּבטבעֹו רֹוצה יׂשראל ,24איׁש ְְְְְִִִֵֵֶַָ

ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם מּצד הּוא זה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּטבע

ּבמצֹות  ּבעקר ּגלּוי לידי ּבא זה וענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמהּׂשכל.

ּכיון  ּו'מׁשּפטים', ּד'עדּות' ּבמצֹות ּכי ְְְְְִִִִִֵֵָָּד'חּוקים',

הרצֹון  ּבהם מתּבּטא לא ׂשכלי, טעם להם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּנֹוסף  ׁשהּׂשכל ּכיון ּבטהרתֹו, הּנׁשמה ְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמּצד

נפׁש עם ּומתאחד ּפנימי ּכח להיֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹ(ּובפרט

על  ּבמקצת) (עלּֿכלּֿפנים מעלים ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּמׂשּכלת)

ּבהם  ׁשאין ּד'חּוקים', ּבמצֹות ורק העצמי, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהרצֹון

הּנׁשמה. עצם מתּגּלה וטעם, ּדׂשכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההרּכבה

ּד'חּוקים' הּׁשּיכּות לבאר יׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָועלּֿפיֿזה

החקיקה  על 25לאֹותּיֹות ה'חּוקים' ׁשּמעלת , ְֲֲִִִֶַַַַַָ
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ספ"ב.24)פ"ט.23) גירושין הל' רמב"ם 25.1056)ראה ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„‡‰ ÌˆÚ ÏÚ ובין לגדול קטן בין הבדל אין המהות עצם מבחינת שכן «∆∆»»»

מועט. לשכל רב שכל ÌˆÚבעל ÔÈÚ ‡e‰ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ eÏ‡Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿«∆∆
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰ÓLp‰ כל ללא שיעור, לאין נעלית «¿»»∆ƒ¿«¿»¿≈¬

והשוואה  eÎ'יחס ÏÎO‰ ÔÈÚÓ בסך הוא ומעלתו חשיבותו כל שעם ≈ƒ¿««≈∆
עצם  ולא באדם מסוים פרט ֿהכול

לגבי BÓÎeמהותו, בחסידות שמבואר ¿
,C¯a˙È B˙eÓˆÚ של מהותו עצם «¿ƒ¿»≈

בעצמו  «…¿»Ók·‡¯הקדושֿברוךֿהוא
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a23 ¿«««ƒ¿»¡»

התניא  'עצמות'e‰L‡בספר ∆
ומרומם OÂ‡גבוה ¯Ìהאלוקות »¿ƒ»

„‡Ó „‡Ó ·¯ ÈeÏÚ ‰ÏÚÂ¿«¬∆ƒ«¿…¿…
,‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„nÓ השכל שהיא ƒ«¿≈««»¿»

ÒÁÈÏהעליון, ÏÏk CiL ‡ÏÂ¿…«»¿»¿«≈
BÏˆ‡'עצמותו' ÔÈÚאצל ÌeL ∆¿ƒ¿»

eÏÈÙ‡ ,‰ÓÎÁÏ ÒÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈«»¿»¬ƒ
,·¯ ÈeÏÚÂ ‰ÏÚÓ C¯„a¿∆∆«¬»¿ƒ«
לחלוטין  ומופשט מושלל ית'' 'עצמותו

פרטית  והגדרה 'ציור' של עניין מכל

לייחס  אפשר ואי שהוא סוג מכל

החכמה  את בעצמו לקדושֿברוךֿהוא

באמירה  לא אפילו צורה, בשום

נעלית, מאוד מאוד ¿ÔB‚kשחכמתו
ÌeLÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ«»»∆ƒ∆¿»¿
ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ ‡¯·ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ

B‡ B˙ÓÎÁ ‚ÈO‰Ï את להשיג ¿«ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â ,'eÎ B˙e‰Ó על «¿»≈»»

מהותו  בעצם הקדושֿברוךֿהוא

B‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ולקלוט ∆ƒ∆¿»¿«ƒ
והשגה, שכל באמצעות ‰e‡אותו

‰Ó¯ ‰ÓÎÁ BÊÈ‡ ÏÚ ¯ÓB‡k¿≈«≈»¿»»»
‰˜eÓÚÂ כך כל היא זו שחכמה «¬»

כך  כדי עד עמוקה כך וכל נעלית

dLMÓÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L בה ולגעת ∆ƒ∆¿»¿«¿»
ÌÈ„ia גשמיות˜ÓBÚ ÈtÓ «»«ƒƒ¿≈∆

ÚÓBM‰ ÏkL ,‚Nen‰ אמירה «»∆»«≈«
אפשר  שאי עד נעלית שהחכמה כזו

אותה eÎ'למשש BÏ ˜ÁˆÈ שהרי ƒ¿«
דברי  באמצעותו לקלוט ואמצעי כלי איננו המישוש שחוש מאליו ומובן ברור

האלוקותCÎÂחכמה. 'עצמות' לגבי שהוא ‰È‡כמו ‰ÓLp‰ Ìb ¿»««¿»»ƒ
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏוהשוואה יחס כל ללא ‰ÏÎO,נעלית ÔÈÚÓ ¿«¿»¿≈¬≈ƒ¿««≈∆
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â עצמו מהעצם נמוכות יותר LaÏ˙Ó˙בדרגות ¿«¿«¬≈∆ƒ¿«∆∆

˙ÏkNn‰ LÙ ˙‡¯˜pL „Ú ,ÏÎOa ‰ÓLp‰ כוח בעלת נפש «¿»»«≈∆«∆ƒ¿≈∆∆««¿∆∆

הנשמה  לעצם אופן בשום מתייחס לא הזה התואר אבל להשכיל, ויכולת

עצמה.

Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb Ô·eÓ ‰fÓe,'ה עבודת ÔÈÚLהרוחנית, ƒ∆»««¬«»»»∆ƒ¿«
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ האדם Ï‡¯NÈבנפש LÈ‡ ÏkM ‰Ó ‡e‰ כל ƒ«¬ƒ»«∆»ƒƒ¿»≈

¯ˆÔBיהודי  Ìi˜Ï BÚ·Ëa ‰ˆB¯∆¿ƒ¿¿«≈¿
'‰24„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ú·hL ,∆∆«∆ƒ«

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆¿«¿»
ÏÎO‰Ó ועמוק חזק רצון זהו ולכן ≈«≈∆

בעקבות  שנוצר מרצון יותר ותקיף

Ê‰שכליים.נימוקים  ÔÈÚÂ הרצון ¿ƒ¿»∆
ה' רצון את לקיים יהודי כל של הטבעי

˙BˆÓa ¯˜Úa ÈeÏb È„ÈÏ ‡a»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿
,'ÌÈ˜eÁ'c מטעם שלמעלה המצוות ¿ƒ

אנושי  בשכל הבנה להם ואין Èkƒודעת
c ˙BˆÓa'˙e„Ú' השבת כמו ¿ƒ¿¿≈

וסימן, אות עדות, שהם והמועדים

שונים  מצוות ÌÈËtLÓ'e'לעניינים ƒ¿»ƒ
אב  כיבוד כמו בשכל גם שמתקבלות

וכד', וגזילה גניבה ואיסור «≈ÔÂÈkואם
‡Ï ,ÈÏÎN ÌÚË Ì‰Ï LiL∆≈»∆««ƒ¿ƒ…

ÔBˆ¯‰ Ì‰a ‡ha˙Ó היהודי ƒ¿«≈»∆»»
ה' רצון את לעשות »vnL∆ƒ„הטבעי

ÔÂÈk ,B˙¯‰Ëa ‰ÓLp‰«¿»»¿»√»≈»
ÛÒBp‰ ÏÎO‰L הטבעי הרצון על ∆«≈∆«»
B˙BÈ‰Ï Ë¯Ù·e) שהשכל כיוון ƒ¿»ƒ¿

ÈÓÈtהוא  Ák בשונה במהותו, …«¿ƒƒ
כוח  שהוא למשל, המעשה, מכוח

LÙחיצוני, ÌÚ „Á‡˙Óeƒ¿«≈ƒ∆∆
˙ÏkNn‰ הוא השכל שכוח כיוון ««¿∆∆

הנפש  עם מאוחד הוא הרי פנימי, כוח

נקראת  הנפש שכאמור כך כדי ועד

המשכלת' אלה )'נפש תכונות ובגלל

יתרונות  הם שבעצם השכל, של

השכל  (ŒÏkŒÏÚומעלות, ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«»
ÔBˆ¯‰ ÏÚ (˙ˆ˜Óa ÌÈt»ƒ¿ƒ¿»«»»

ÈÓˆÚ‰ את לעשות הנפש עצם של »«¿ƒ
ה', BˆÓa˙מצוות ˜¯Â¿«¿ƒ¿

Ì‰a ÔÈ‡L ,'ÌÈ˜eÁ'c¿ƒ∆≈»∆
‰·k¯‰‰ והתוספתÌÚËÂ ÏÎNc כציוויים וניתנו שירדו לאחר וגם ««¿»»¿≈∆¿««

ודעת, מטעם למעלה נשארו ישראל לבני ÌˆÚמעשיים ‰lb˙Óƒ¿«∆∆∆
.‰ÓLp‰«¿»»

'ÌÈ˜eÁ'c ˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שלמעלה המצוות ¿«ƒ∆≈¿»≈««»¿ƒ
‰È˜Á˜‰מהשכל  ˙Bi˙B‡Ï25,באבן ‰'ÌÈ˜eÁ'החקוקות ˙ÏÚnL ¿ƒ«¬ƒ»∆«¬««ƒ
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יי 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

אֹותּיֹות  יתרֹון ּבדּוגמת היא ּו'מׁשּפטים' ְְְְִִִִִֵַָ'עדּות'

נֹוסף  ּדבר ׁשאינם הּכתיבה, אֹותּיֹות על ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהחקיקה

עליו. מעלימים אינם ּובמילא טֹובה, האבן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָעל

ּבחקיקה, האֹופּנים לׁשני ּבנֹוגע יֹותר, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּובפרטּיּות

ׁשה'חּוקים' לעבר, מעבר וחקיקה סתם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחקיקה

הּנה  ׂשכלית, ּבהבנה אחיזה להם יׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּבכללּות

הרצֹון  על עלּֿכלּֿפנים ּבמקצת מעלים ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּׂשכל

הּנׁשמה, עצם ּכלּֿכ מתּגּלה ולא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהעצמי,

טֹובה, ּבאבן החקּוקֹות אֹותּיֹות ְְְֲִֶֶַַָּבדּוגמת

טֹובה, האבן ּבהירּות את ּבמקצת ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשיכֹות

ואלּו .ּכלּֿכ מבהיק אינֹו החקיקה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָׁשּבמקֹום

ׁשּלמעלה  אדּומה) (ּפרה הּתֹורה" חקת ְְֲֶַַַָָָָָֹֻ"זאת

החקּוקֹות  אֹותּיֹות ּבדּוגמת זה הרי  מּׂשכל, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַלגמרי

ואינן  ּכלל, אחיזה מקֹום להן ׁשאין לעבר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמעבר

ּכלל. ְְִַָמעלימֹות

ּתֹורה'p‰Â‰ד) ּב'לּקּוטי "זאת 2מבאר ּבפירּוׁש ¿ƒ≈ְְְִֵֵָָֹֹ

ּפרה  מצות ׁשעלֿידי הּתֹורה", ְְִֵֶַַַַָָָֻחקת

ּבחינת  למעלה ּתמׁשיכּו 'חּוקה', ׁשהיא ְְְְֲִִִֶַַַָָָאדּומה

מּמׁש מּׁשם להיֹות הּתֹורה, ׁשל החקיקה ְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּיֹות

והינּו כּו', הּכתב אֹותּיֹות ּבבחינת ונמׁש ְְְְְְִִִִֵַַַָָיֹורד

א  ּפרה ׁשּמצות כּו'לפי הּתֹורה ּכללּות היא דּומה ְְְֲִִִֶַַָָָָָ

ענין  ׁשּגם מּובן, ּומּזה א). סעיף לעיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ(ּכּנזּכר

ּגזרה  הּתֹורה", חקת ׁשּב"זאת ּכפׁשּוטֹו ְְְִִֵֶַַַָָֹֻה'חּוקים'

צרי אחריה, להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהיא

הּתֹורה. מצֹות ּבכל נמׁש ְְְְִִִַָָָלהיֹות

Ô·eÈÂ ֿ מֹורי ּכבֹודֿקדּוׁשת ּׁשּכתב מה עלּֿפי ¿»ְְִִֶַַַַָ

ּתּמּוז  ּבי"ב ׁשאמר ּבּמאמר אדמֹו"ר ְְְֲִֶַַַַַָָָוחמי

הּגאּולה  הוי'26ּדׁשנת ׁשמצֹות ׁשּמקּדים [לאחרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

'חּוקים' 'עדֹות' ּכמֹו ׁשמֹות, ּבכּמה ְְְִִֵֵַָָנקראֹות

מצֹות  הן ׁש'ּמׁשּפטים' ּומבאר, ְְְְִִִִִֵֵֶָָָּו'מׁשּפטים'.

עלּֿפי  ׁשאינן הן ו'חּוקים' כּו' הּׂשכל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשעלּֿפי

ּברׁש"י  וכדאיתא הּכתּוב, ּגזרת ּכיֿאם ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָהּטעם,

ׁשהּׂשטן  לפי הּתֹורה") חקת "זאת ּפסּוק ְִֶַַַַָָָָֹֻ(על

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

רג).26) ע' תרפ"ז (סה"מ פ"ג תרפ"ז בעוזרי לי הוי' ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌÈËtLÓ'e '˙e„Ú' ÏÚ ללא ה' רצון שזהו משום רק המצוות קיום «≈ƒ¿»ƒ

שכליים  נימוקים של ותוספת ÔB¯˙È'הרכבה' ˙Ó‚e„a ‡È‰ של המעלה ƒ¿¿«ƒ¿
È‡L ,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ ÏÚ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ÛÒB ¯·c Ì ƒ«¬ƒ»«ƒ«¿ƒ»∆≈»»»»
ÂÈÏÚ ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈ‡ ‡ÏÈÓ·e ,‰·BË Ô·‡‰ ÏÚ.לעיל כמבואר «»∆∆»¿≈»≈»«¿ƒƒ»»

ÈLÏ Ú‚Ba ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿≈«ƒ¿≈
‰˜È˜Áa ÌÈpÙB‡‰ עצמה, »«ƒ«¬ƒ»

Ì˙Ò ‰˜È˜Á רגילה חקיקה ¬ƒ»¿»
‰˜È˜ÁÂ האותיות ÚÓ·¯של «¬ƒ»≈≈∆
¯·ÚÏ,האבן של לצד מצד ¿≈∆

˙eÏÏÎaL 'ÌÈ˜eÁ'‰L לפחות ∆«ƒ∆ƒ¿»
כללי  ‡ÊÈÁ‰באופן Ì‰Ï LÈ≈»∆¬ƒ»

מסוימת  במידה לפחות נתפסים והם

‰p‰ ,˙ÈÏÎN ‰·‰a בחוקים «¬»»ƒ¿ƒƒ≈
ŒÏÚ ˙ˆ˜Óa ÌÈÏÚÓ ÏÎO‰«≈∆«¿ƒ¿ƒ¿»«
ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰ ÏÚ ÌÈtŒÏk»»ƒ«»»»«¿ƒ

מצוות, לקיים יהודי כל …¿ÏÂ‡של
‰lb˙Ó אלה חוקים ŒÏkבקיום ƒ¿«∆»

˙Ó‚e„a ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ck«∆∆«¿»»¿¿«
Ô·‡a ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬¿∆∆

‰·BË ומהוות חקוקות הן שאמנם »
ובכל  עצמה, מהאבן נפרד בלתי חלק

אותיות  הן אלו BÎÈLÁnL∆«¬ƒ˙זאת
Ô·‡‰ ˙e¯È‰a ˙‡ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»∆¿ƒ»∆∆
‰˜È˜Á‰ ÌB˜ÓaL ,‰·BË»∆ƒ¿«¬ƒ»

האותיות  ŒÏkשל ˜È‰·Ó BÈ‡≈«¿ƒ»
Ck בו נחקקו שלא במקום כמו «

אותיות.

"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" eÏ‡Â¿ƒ…À««»
ÏÚÓlL‰מצות( (‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»∆¿«¿»

,ÏÎOÓ È¯Ó‚Ï לעיל כמובא ¿«¿≈ƒ≈∆
שאינם  דברים יש בפרט זו שבמצווה

בשכל, Ó‚e„a˙מתקבלים ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿«
¯·ÚÓ ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬≈≈∆
ÌB˜Ó Ô‰Ï ÔÈ‡L ,¯·ÚÏ¿≈∆∆≈»∆¿
˙BÓÈÏÚÓ ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»¿»¿≈»«¿ƒ

ÏÏk פרה מצוות זו, מצווה בקיום וכך ¿»
ברצון  כלל פוגם לא השכל אדומה,

כיוון  מצוות, לקיים היהודי של הטבעי

כל  לה בשכל.שאין מקום תפיסת

ÈËewÏ'a ¯‡·Ó ‰p‰Â („¿ƒ≈¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz2 הנזכר Le¯ÈÙaבמאמר »¿≈

הכתוב  Á˜˙לשון ˙‡Ê"…À«
"‰¯Bz‰,חסידות פי È„ÈŒÏÚLעל «»∆«¿≈

‡È‰L ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓƒ¿«»»¬»∆ƒ

,'‰˜eÁ',האנושי בשכל מובנת שלא ÏÚÓÏ‰,מצווה eÎÈLÓz כלומר »«¿ƒ¿«¿»
למטה  שתאיר מלמעלה והתגלות המשכה ‡Bi˙B˙תגרמו ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ

,‰¯Bz‰ ÏL ‰˜È˜Á‰ עם ממש אחד דבר שהיא כפי התורה «¬ƒ»∆«»
בעצמו  LnÓהקדושֿברוךֿהוא ÌMÓ ˙BÈ‰Ï של הזו הנעלית מהבחינה ƒ¿ƒ»«»

החקיקה' CLÓÂאותיות „¯BÈ≈¿ƒ¿»
להתגלות  למטה »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מלמעלה
,'eÎ ·˙k‰ ˙Bi˙B‡ שהתורה כפי ƒ«¿»

הכתיבה' ב'אותיות וירדה התלבשה

שהדבר eÈ‰Âלמטה  לכך הסיבה ¿«¿
אדומה נפעל  פרה מצוות קיום עלֿידי

‡„Óe‰הוא  ‰¯t ˙ÂˆnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»»¬»
'eÎ ‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰ƒ¿»«»

‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) שלכן «ƒ¿»¿≈¿ƒ
ולא  התורה" חוקת "זאת בה נאמר

הפרה" חוקת )."זאת
ÔÈÚ ÌbL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ¿«
˙‡Ê"aL BËeLÙk 'ÌÈ˜eÁ'‰«ƒƒ¿∆¿…

,"‰¯Bz‰ ˙˜Á שמצווה העובדה À««»
אלא  האדם בשכל מובנת אינה זו

EÏ ÔÈ‡ ,ÈÙlÓ ‡È‰ ‰¯Êb¿≈»ƒƒ¿»«≈¿
CÈ¯ˆ ,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¿̄¿«¿≈«¬∆»»ƒ
˙BˆÓ ÏÎa CLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿

‰¯Bz‰ שכן אלה מצוות גם כולל «»
כפי  האנושי, בשכל ולקלוט להבין ניתן

ומבאר. שממשיך

Œ„B·k ·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«∆»«¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„¿̃«ƒ¿»ƒ«¿

הריי"צ  Ó‡L¯הרבי ¯Ó‡na««¬»∆»«
‰Ïe‡b‰ ˙Lc Êenz ·"Èa26 ¿«ƒ¿««¿»

ברוסיה  ממאסר יצא בה תרפ"ז שנת

ÌÈc˜nL È¯Á‡Ï] תחילה ומבאר ¿«¬≈∆«¿ƒ
מאמר  ‰ÈÂ'באותו ˙BˆÓL∆ƒ¿¬»»

˙B‡¯˜ ז"ל בתור חכמינו ובדברי ה ƒ¿»
'˙B„Ú' BÓk ,˙BÓL ‰nÎa¿«»≈¿≈
¯‡·Óe .'ÌÈËtLÓ'e 'ÌÈ˜eÁ'ƒƒ¿»ƒ¿»≈
הנזכר, במאמר הריי"צ הרבי

ŒÏÚL ˙BˆÓ Ô‰ 'ÌÈËtLn'L∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆«
'eÎ ÏÎO‰ Èt של השכל וגם ƒ«≈∆

אלו  למצוות מסכים ÌÈ˜eÁ'Â¿ƒ'האדם
ŒÈk ,ÌÚh‰ ÈtŒÏÚ ÔÈ‡L Ô‰≈∆≈»«ƒ«««ƒ

,·e˙k‰ ˙¯Êb Ì‡ למעלה ƒ¿≈««»
שמובא È‡„ÎÂ˙‡מהשכל, וכפי ¿ƒ¿ƒ»

˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt ÏÚ) È"L¯a¿«ƒ«»…À«
ÔËO‰L ÈÙÏ ("‰¯Bz‰«»¿ƒ∆«»»
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d"kyz'dיב ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ּכתב  לפיכ כּו' יׂשראל את מֹונין העֹולם ְְְִִִֵֶַָָָָָואּומֹות

קּיּום  אׁשר היא האדם ׁשעבֹודת כּו'], חּוקה ֲֲִִֶֶַָָָָָּבּה

ּכמֹו ּדוקא עֹול ּבקּבלת יהיה הׂשכלּיֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּמצֹות

ׁשמּוׂשגֹות  ּדמצֹות והינּו, 'חּוקים'. ׁשהן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּמצֹות

לפי  אינֹו ׁשמקימן זה הּנה הּׂשכל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָעלּֿפי

ה' מצֹות להיֹותן ּכיֿאם אֹותן, מחּיב ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהּׂשכל

ׁשּמביא  הּפנימי הּטעם ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַכּו'.

חקת  "זאת ּפסּוק על  רׁש"י לפירּוׁש ְְִֵֵַַַַָֹֻּומצּין

הּׁשבּוע  ּפרׁשת ׁשּזֹוהי לכ [נֹוסף ְִֶַַַַָָָָָָהּתֹורה"

הּתיבֹות  ּבמפֹורׁש וכֹותב הּגאּולה. לענין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּסמּו

ּגזרת  "ּדא ׁשמתרּגמין הּתֹורה", חקת ְְְְִֵֶַַַַָָֹֻ"זאת

ּכּמּובא  הּתֹורה, על לּגזרה ׁשרֹומז ְְֵֵֶַַַַַָָָָאֹוריתא",

ׁשּכתּוב 27ּבספרים  למה ראיה להביא ׁשּכּונתֹו ,[ ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ

לקּים  צרי ׂשכלּיֹות מצֹות ׁשּגם הענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבהמׁש

ּד"זאת  מהּפירּוׁש ּכי 'חּוקים', ּכמֹו עֹול ְְְִִֵֵַַַָֹּבקּבלת

ּכללּות  היא אדּומה  ּפרה ׁשּמצות הּתֹורה" ְְֲִִֶַַַָָָָָֻחקת

הּפרטים, ׁשהם הּמצֹות, ׁשּכל - מּוכח ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,

מהּׂשכל  (ׁשּלמעלה עֹול קּבלת מּתֹו לקימן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצרי

ּד'פרה  ה'חּוקה' את ׁשמקימים ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָלגמרי)

מן  ּבאים הּפרטים ׁשהרי הּכלל, ׁשהיא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאדּומה'

הּכלל. אל) ְְִֶַָ(ודֹומים

¯e‡a‰Â הּסּוגים ּדׁשלׁשה ׁשהחלּוקה ּדאף ּבזה, ¿«≈ְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

 ֿ על היא ו'חּוקים' 'מׁשּפטים' ְְִִִִֵַָ'עדּות'

ׁשּיׁש אֹומרת עצמּה ׁשהּתֹורה הינּו ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי

'חּוקים', ּבׁשם ונקראֹות טעם להן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמצֹות

(ּבּתֹורה) ונקראֹות טעם להן ׁשּיׁש מצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

הּוא  הּתֹורה ׁשרצֹון ונמצא, ּו'מׁשּפטים', ְְְְִִִֵֶַָָָ'עדֹות'

על  עדּות ּבתֹור יהיה ּד'עדֹות' הּמצֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַׁשּקּיּום

ׁשֹונים  יהיה 28ענינים ּד'מׁשּפטים' הּמצֹות וקּיּום , ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָ

הּׂשכל  חּיּוב ׁשּמצֹות 29מּצד ּגּופא הא הּנה , ְִִִִֵֵֶֶַַָָ

צרי הּטעם, מּצד להעׂשֹות צריכֹות ְְְִִִִִֵַַַַָָׂשכלּיֹות
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תקף.27) סו"ס או"ח במג"א הובא - גו';28)תניא היא אות כי תשמורו שבתותי את אך יג) לא, (תשא בכתוב וכמפורש

ועד"ז  סוכה. הל' ריש אדה"ז ושו"ע מב"ח ולהעיר - ובכ"מ. גו'. הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו למען מג) כג, (אמור

כו'. תפילין צריך 29)בציצית, השכל מצד גם רע שהן שהרעות ב), פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם פרקים מח' להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Â מקניטים'eÎ Ï‡¯NÈ מצווה ‡˙ קיום לגבי ¿»»ƒ∆ƒ¿»≈

eÎ'],זו, ‰˜eÁ da ·˙k CÎÈÙÏ הרבי אומר כך במאמר ועל הריי"צ ¿ƒ»»«»»
‰È‰È ˙BiÏÎN‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ¯L‡ ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL∆¬«»»»ƒ¬∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆

‡˜Âc ÏBÚ ˙Ïa˜a אלא האנושי השכל פי על מתחייב שהדבר בגלל לא ¿«»««¿»
וקיום  שמים מלכות עול קבלת מתוך

הכתוב  Ô‰Lגזירת ˙Bˆn‰ BÓk¿«ƒ¿∆≈
˙BˆÓc ,eÈ‰Â .'ÌÈ˜eÁ'ƒ¿«¿¿ƒ¿

˙B‚NeÓL ומובנותÈtŒÏÚ ∆»«ƒ
ÔÓÈ˜ÓL ‰Ê ‰p‰ ,ÏÎO‰«≈∆ƒ≈∆∆¿«¿»
מצוות  מקיים שהיהודי לכך הסיבה

ÏÎO‰Lבפועל אלו  ÈÙÏ BÈ‡≈¿ƒ∆«≈∆
Ô˙BÈ‰Ï Ì‡ŒÈk ,Ô˙B‡ ·iÁÓ¿«≈»ƒƒƒ¿»

'eÎ '‰ ˙BˆÓ האדם בכך וכמובן ƒ¿
ועמוק את עובד  פנימי יותר באופן ה'

בקיום  כזה,שהרי באופן המצוות

של  ביטול יש עול, קבלת מתוך

מאשר  יותר הרבה האישית המציאות

גם  מחייב שכך משום המצוות בקיום

האדם. שכל

h‰ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂÌÚ ¿≈«∆∆«««
‡È·nL ÈÓÈt‰ הריי"צ הרבי «¿ƒƒ∆≈ƒ

ÏÚ È"L¯ Le¯ÈÙÏ ÔiˆÓe¿«≈¿≈«ƒ«
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt»…À««»
˙L¯t È‰BfL CÎÏ ÛÒB]»¿»∆ƒ»»«
ÔÈÚÏ CeÓq‰ Úe·M‰«»««»¿ƒ¿«

‰Ïe‡b‰.בתמוז BÎÂ˙·בי"ב «¿»¿≈
˙˜Á ˙‡Ê" ˙B·Èz‰ L¯BÙÓaƒ¿»«≈…À«
‡c" ÔÈÓb¯˙ÓL ,"‰¯Bz‰«»∆¿«¿¿ƒ»

,"‡˙È¯B‡ ˙¯Êb,התורה גזירת זו ¿≈««¿»
,‰¯Bz‰ ÏÚ ‰¯ÊbÏ ÊÓB¯L∆≈«¿≈»««»
ללמוד  שלא הנכרים שגזרו הגזירה

המאסר  בתקופת גם שהיה כפי תורה,

ברוסיה  הריי"צ הרבי של והגאולה

תרפ"ז ÌÈ¯ÙÒaבשנת ‡·enk27 «»ƒ¿»ƒ
ב'שולחן  אברהם' ה'מגן שכתב כמו

כתעניות: שנקבעו ימים לגבי ערוך'

חוקת  פרשת הששי ביום התניא "כתב

היום  שבאותו להתענות יחידים נהגו

בצרפת  ספרים מלאים קרונות כ' נשרפו

מפני  החודש בימי אותו קבעו ולא

שאלת  שיום שמתוך להם נודע חלום

חוקת  זאת התורה גזירה גורם הפרשה

שני  נחרבו ת"ח בשנת וגם אורייתא'. גזירת 'דא מתרגמינן קהילות התורה

כהן'" ה'שפתי בעל שחיבר בסליחות שכתוב כמו היום באותו ],גדולות
B˙ekL היא חוקת בפרשת אלו רש"י דברי בציטוט הריי"צ הרבי של ∆«»»

ÔÈÚ‰ CLÓ‰a ·e˙kL ‰ÓÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ïהנזכר ÌbLבמאמר ¿»ƒ¿»»¿«∆»¿∆¿≈»ƒ¿»∆«
Ìi˜Ï CÈ¯ˆ ˙BiÏÎN ˙BˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
'ÌÈ˜eÁ' BÓk ÏBÚ ˙Ïa˜a ולא ¿«»«¿ƒ

ומובנות  מתקבלות אלו שמצוות משום

Ê"c‡˙בשכל, Le¯Èt‰Ó Èkƒ≈«≈¿…
‰¯t ˙ÂˆnL "‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»∆ƒ¿«»»
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»«»

מבטא  שלה הכללי והתוכן התוכן את

המצוות, כל ÏkLשל - ÁÎeÓ»∆»
ÌÈË¯t‰ Ì‰L ,˙Bˆn‰ של «ƒ¿∆≈«¿»ƒ

התורה, CBzÓכללות ÔÓÈ˜Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿»ƒ
‰ÏÚÓlL) ÏBÚ ˙Ïa«̃»«∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ÏÎO‰Ó ביטול מתוך ≈«≈∆¿«¿≈
השכל  של BÓkמוחלט (¿

'‰˜eÁ'‰ ˙‡ ÌÈÓÈ˜ÓL∆¿«¿ƒ∆«»
ÏÏk‰ ‡È‰L '‰Óe„‡ ‰¯Ù'c¿»»¬»∆ƒ«¿»

קבל  מוחלטת,מתוך עול ≈¬∆È¯‰Lת
ÌÈÓB„Â) ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈË¯t‰«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ

.ÏÏk‰ (Ï‡∆«¿»
‰˜eÏÁ‰L Û‡c ,‰Êa ¯e‡a‰Â¿«≈»∆¿«∆«¬»

המצוות  ‰ÌÈ‚eqשל ‰LÏLcƒ¿…»«ƒ
'ÌÈ˜eÁ'Â 'ÌÈËtLÓ' '˙e„Ú'≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
eÈ‰ ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»«¿
LiL ˙¯ÓB‡ dÓˆÚ ‰¯Bz‰L∆«»«¿»∆∆∆≈
ÌÚË Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BˆÓƒ¿∆≈»∆««
LÈÂ ,'ÌÈ˜eÁ' ÌLa ˙B‡¯˜Â¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÚË Ô‰Ï LiL ˙BˆÓƒ¿∆≈»∆««
'˙B„Ú' (‰¯Bza) ˙B‡¯˜Â¿ƒ¿»«»≈

,'ÌÈËtLÓ'e עצמה שהתורה וכיוון ƒ¿»ƒ
שזו  ברור הזו החלוקה את קבעה

ונכונה אמיתית «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,חלוקה
‰¯Bz‰ ÔBˆ¯Lעצמה‡e‰ ∆¿«»

‰È‰È '˙B„Ú'c ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿∆
ÌÈÈÚ ÏÚ ˙e„Ú ¯B˙a¿≈«ƒ¿»ƒ

ÌÈBL28 הפסח חג למשל כמו ƒ
מצרים, יציאת על עדות Ìei˜Â¿ƒשהוא
'ÌÈËtLÓ'c ˙Bˆn‰ מצוות «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

ואם  אב כיבוד כמו בשכל המובנות

‰ÏÎOוכד' ·eiÁ „vÓ ‰È‰È29, ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈∆
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יג 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ּבגלל  רק הינּו קּבלתֿעֹול, ּבדר ְְְְִִֶֶַַַַַָלהיֹות

יהיה  אּלּו מצֹות ׁשּקּיּום ּגזר ֿ ּברּוֿהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁש

הּטעם  ּגּופא,30מּצד לּמצֹות ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן . ְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּד'עדֹות' ׁשּבּמצֹות העליֹון הרצֹון ְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּגם

מחכמה, ׁשּלמעלה עצמי רצֹון הּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּו'מׁשּפטים'

ׁשהרצֹון  מּלפני" היא "ּגזרה זה) (ּגם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

וזהּו וׂשכל. ּבטעם ּגם יתלּבׁש אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּבמצֹות

הּתֹורה" חקת "זאת ׁשּכתּוב למה הּפנימי ְְִִֶַַַַַַַָָֹֻהּטעם

ׁשענינן  הּמצֹות, ּכללּות היא אדּומה ׁשּפרה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָ(הגם

ּכדי  חכמה), היא ּתֹורה ואלּו העליֹון, ְְְְְִִֵֶָָָָרצֹון

הּמצוה  מּצד רק לא הּוא הּגזרה ׁשענין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהדּגיׁש

ׁשּבהם, הּתֹורה ּגם אּלא ּו'מׁשּפטים', ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּב'עדֹות'

הּׂשכל  ּגם (ועד וׂשכל ּבחכמה ׁשּנמׁשכּו מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהינּו

היא  "ּגזרה "חקת", ׁשל ענין זה הרי ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻּגּופא),

ְִַָמּלפני".

ׁשענין ‡Cה) ׁשּי אי להבין, צרי עדין «ְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ׂשכל  הרי קּבלתֿעֹול, מּצד יהיה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּׂשכל

נאמר  זה על א הפכים. ׁשני הם ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָוקּבלתֿעֹול

חקיקה  ׁשל ענין ׁשּזהּו הּתֹורה", חקת ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֻ"זאת

ג). סעיף לעיל (ּכּנזּכר לעבר ּובהקּדים,מעבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

חקיקה  על לעבר מעבר חקיקה ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּיתרֹון

החקּוקֹות  לאֹותּיֹות ּבנֹוגע רק לא הּוא ְְֲִֵַַַָָֹסתם,

להן  אין לעבר מעבר (ׁשּבחקיקה עצמן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבפני

לּדבר  ּבׁשּיכּות ּגם אּלא כּו'), אחיזה ְְֲִֶַַַָָָָָמקֹום

ּבאֹותּיֹות  ּכמֹו סתם, ׁשּבחקיקה ְְְֲִִֶֶַַָָָָהּנחקק,

היא  החקיקה ּפעּולת טֹובה, אבן על ְֲֲִִֶֶַַַַָָהחקּוקֹות

מהּֿׁשאיןּֿכן  האבן, ׁשל החיצֹוני ּבחלק ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָרק
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"אלמלי  סע"ב) ק, (עירובין שאמרו מה יובן ובזה .248 ע' חט"ז .17ֿ18 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה אפשי". "אי ע"ז לומר

נפק"מ. למאי דלכאורה, - כו'" מנמלה וגזל מחתול צניעות למדים היינו (ח"ו*) תורה ניתנה במשפטים 30)לא גם שלכן

משפטים). ר"פ (רש"י ישראל" כדיני אותו דנין ואפי'.. עו"כ, לפני ולא "לפניהם אמרו

וש"נ. שלז. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ‡‰ ‰p‰עצמו BNÚ‰Ï˙זה ˙BÎÈ¯ˆ ˙BiÏÎN ˙BˆnL ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»
ÌÚh‰ „vÓ המצווה את ולקיים המצווה טעם את לדעת אמור כן והאדם ƒ««««

עצמו זה בשכל, מובן טעם לה שיש והכרה ידיעה BÈ‰Ï˙מתוך CÈ¯»̂ƒƒ¿
eÈ‰ ,ÏBÚŒ˙Ïa˜ C¯„a צריך 'משפטים', מסוג הללו, המצוות שקיום ¿∆∆«»««¿

ŒLB„w‰Lלהיות  ÏÏ‚a ˜«̄ƒ¿«∆«»
˙BˆÓ ÌeiwL ¯Êb ‡e‰ŒCe¯a»»«∆ƒƒ¿

ÌÚh‰ „vÓ ‰È‰È el‡30 ולא ≈ƒ¿∆ƒ««««
לקיום  הסיבה הוא השכלי שהטעם

בשכל  המובנות שמצוות ולא המצווה,

אלא  ועניין טעם בתוספת מקיים האדם

הקדושֿברוךֿהוא  גזר שכך משום רק

הטעם. מצד אלו מצוות שיקיימו

ÔÎÂ‡e‰ קיום אופן לגבי רק לא ¿≈
אלא BˆnÏ˙המצוות Ú‚Ba Ìb«¿≈««ƒ¿

‡Ùeb,עצמןÔBˆ¯‰ ÌbL »∆«»»
ÔBÈÏÚ‰ הקדושֿברוךֿהוא של רצונו »∆¿

'˙B„Ú'c ˙BˆnaL∆«ƒ¿¿≈
ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ ‡e‰ 'ÌÈËtLÓ'eƒ¿»ƒ»«¿ƒ
בעצמו  בקדושֿברוךֿהוא שמקורו רצון

,‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL שגם כפי ∆¿«¿»≈»¿»
מכוח  נעלה הרצון כוח הנפש בכוחות

Ê‰השכל, Ìb) ‡l‡ העובדה ∆»«∆
מתלבש  אלו במצוות העצמי שהרצון

ÈÙlÓ"בשכל  ‡È‰ ‰¯Êb" (¿≈»ƒƒ¿»«
ÔBˆ¯‰L'ה'עצמיel‡ ˙BˆÓaL ∆»»∆¿ƒ¿≈

והחכמה שבעצם  מהשכל נעלה

.ÏÎNÂ ÌÚËa Ìb LaÏ˙Èƒ¿«≈«¿««¿≈∆
‰ÓÏ ÈÓÈt‰ ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆««««¿ƒƒ¿«

·e˙kL אדומה פרה "Ê‡˙במצוות ∆»…
‰¯tL Ì‚‰) "‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»¬«∆»»
,˙Bˆn‰ ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»«ƒ¿
eÏ‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÔÈÚL∆ƒ¿»»¿»∆¿¿ƒ

‰ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz לעיל ונתבאר »ƒ»¿»
ולמה  מהחכמה, למעלה הוא שהרצון

שהיא  אדומה פרה על נאמר כן אם

אחר  לשון ולא "התורה", חוקת

למצוות  אותה ההסבר ),שמייחס אלא

‰Êb¯‰הוא  ÔÈÚL LÈb„‰Ï È„kהמצוות ¯˜שבקיום ‡Ï ‡e‰ ¿≈¿«¿ƒ∆ƒ¿««¿≈»…«
,'ÌÈËtLÓ'e '˙B„Ú'aL ‰Âˆn‰ „vÓ הרצון שהם בגלל היינו ƒ««ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ

ÓÎÁa‰העליון, eÎLÓpL ‰Ó eÈ‰ ,Ì‰aL ‰¯Bz‰ Ìb ‡l‡∆»««»∆»∆«¿«∆ƒ¿¿¿»¿»
‡Ùeb ÏÎO‰ Ìb „ÚÂ) ÏÎNÂ מודגש ),עצמו בזה שלכאורה למרות ¿≈∆¿«««≈∆»

וההשגה, ההבנה ‰È‡עניין ‰¯Êb" ,"˙˜Á" ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆À«¿≈»ƒ
."ÈÙlÓƒ¿»«

ÔÈ„Ú C‡ הביאור ‰) לאחר גם «¬«ƒ
'חוקת  היא אדומה פרה שמצוות

המצוות  קיום שגם זה במובן התורה'

מתוך  להיות צריך בשכל המובנות

עול וקבלת ÔÈ·‰Ï,ביטול CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
CiL CÈ‡ ייתכןÏÎO‰ ÔÈÚL ≈«»∆ƒ¿««≈∆

אלה  הואÈ‰È‰שבמצוות vÓ„גם ƒ¿∆ƒ«
Œ˙Ïa˜Â ÏÎN È¯‰ ,ÏBÚŒ˙Ïa«̃»«¬≈≈∆¿«»«

ÌÈÎÙ‰ ÈL Ì‰ ÏBÚ זה הסותרים  ≈¿≈¬»ƒ
קשורה  שכלית והשגה הבנה שהרי לזה

עול  קבלת ואילו האדם, של במציאות

כלפי  האישית המציאות ביטול עניינה

העליון? הרצון

‰Ê ÏÚ C‡ הזה המיוחד השילוב על ««∆
המצוות  בקיום עול וקבלת שכל בין

בשכל Á˜˙המובנות ˙‡Ê" ¯Ó‡∆¡«…À«
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,"‰¯Bz‰«»∆∆ƒ¿»∆

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Á חקיקה ¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
בה  וחודרת המציאות כל על שפועלת

‚לעומק ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ
שהוא  כפי החקיקה' 'אותיות לעניין

האדם  ומבאר.),בנפש שממשיך כפי

ÔB¯˙i‰L ,ÌÈc˜‰·e והמעלה ¿«¿ƒ∆«ƒ¿
ÏÚ ¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Á ÏL∆¬ƒ»≈≈∆¿≈∆«
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,Ì˙Ò ‰˜È˜Á¬ƒ»¿»…«
˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡Ï Ú‚Ba¿≈«»ƒ«¬
¯·ÚÓ ‰˜È˜ÁaL) ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»∆«¬ƒ»≈≈∆
‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ÔÈ‡ ¯·ÚÏ¿≈∆≈»∆¿¬ƒ»

מעלה eÎ'באבן  על מוכיח והדבר

כשלעצמן  באותיות ‡l‡מיוחדת ,(∆»
˜˜Áp‰ ¯·cÏ ˙eÎiLa Ìb שבו «¿«»«»»«∆¿»

יש  לגביו גם חקוקות, האותיות

ויתרון, מעלה החקיקה לאותיות

,‰·BË Ô·‡ ÏÚ ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡a BÓk ,Ì˙Ò ‰˜È˜ÁaL∆«¬ƒ»¿»¿»ƒ«¬«∆∆»
Ô·‡‰ ÏL ÈBˆÈÁ‰ ˜ÏÁa ˜¯ ‡È‰ ‰˜È˜Á‰ ˙ÏeÚt ואילו ¿««¬ƒ»ƒ««≈∆«ƒƒ∆»∆∆
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d"kyz'dיד ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ׁשל  מציאּותֹו ּכל הּנה לעבר, מעבר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבחקיקה

לגמרי  חדּורה נעׂשית הּנחקק ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהּדבר

מהענין  (ּדּור אּון ּדּור ְְְְְְְִֵֶֶָָ(דּורכּגעדרּונּגען

ּד"זאת  ׁשהּׁשּיכּות מּובן, ּומּזה ּבֹו. ְְִִֶֶֶַַָָֹׁשחֹוקקים

רק  לא היא לעבר, מעבר לחקיקה הּתֹורה" ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻחקת

ּד'פרה  החּוקה ׁשּבקּיּום עֹול' ה'ּקּבלת ענין ְְְִִִֶַַַַַַָָָָמּצד

(ּכּנזּכר  ּכלל ּבׂשכל מקֹום לּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָאדּומה',

חקּוק  ׁשּבֹו הּיׂשראלי האיׁש מּצד ּגם אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעיל),

ּכל  את חֹודרת זֹו ׁשחקיקה עֹול', ה'ּקּבלת ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָענין

ּבאדם  ׁשּנחקק ׁשּדבר ּבזה, והענין ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָמציאּותֹו.

אף  הּנה טֹובה, ּבאבן החקּוקֹות אֹותּיֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָּבדּוגמת

הּכתיבה  אֹותּיֹות ּכמֹו (ולא ּבתֹוכֹו נחקק ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹׁשהּדבר

זה  אין מּכלֿמקֹום הּקלף), ּגּבי על ְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתּובֹות

ׁשאינֹו ּכׁשם הּנה ואז מּמׁש, ׁשּלֹו לעצם עד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּגיע

אינֹו כן ּכמֹו ּפנימי, הּיֹותר לעֹומק עד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּגיע

ּבּכחֹות  ּגם (איינגעקארּבט) היטב ונקּבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנקלט

להיֹותֹו עֹול', ה'ּקּבלת ענין אמנם, ְְְִִִִִַַַַַָָָהחיצֹונּיים.

ּבכל  הינּו לעבר, מעבר יׂשראל איׁש אצל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָחקּוק

הכי  ּבּכחֹות ּגם נמׁש הּוא הרי ְְֲֲִִֵַַַָֹעצמּותֹו,

לעצם  ׁשּיכים האדם ּכחֹות ׁשּכל ּכיון ִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹחיצֹונּיים,

הינּו,31ׁשּלֹו לעבר, מעבר ּדחקיקה הענין וזהּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הכי  לחיצֹונּיּות עד ּפנימי הּיֹותר ְֲִִִִִֵֵֶַַַָמהעֹומק

ּכח  על  ּגם עֹול ' ה'ּקּבלת  ּפֹועל ולכן ְְֵֵַַַַַַָָָֹרחֹוקה.

ּד'עדֹות'32הּׂשכל  הּמצֹות ּבהבנת (ׁשּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבפני  הּׂשכל מציאּות נּכרת תהיה לא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּו'מׁשּפטים'

היא  "ּגזרה  מּצד ׁשהּוא ּכפי אּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָעצמֹו,

ּכל  על ּופ ֹועל ּכֹולל הּנפ ׁש ׁשעצם ּכיון ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּלפני"),

ַֹהּכחֹות.

אדּומה ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ו) ּפרה ּבמצות הּוא ¿«∆∆∆ְְֲִַָָָ

"זאת  נאמר ׁשעליה ְֱֶֶֶַַָָָֹעצמּה,

לעבר, מעבר חקיקה ּבחינת הּתֹורה", ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻחקת
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כלל 31) אחיזה שום לה ואין לגמרי מופשטת היותה עם - היחידה בחי' שדוקא ,(33 (ע' פ"ה העבודה קונטרס עד"ז ראה

באריכות. עיי"ש חי'). בחינת (משא"כ דנה"ב החומריות על גם ופועלת הכחות בכל היא נמצאת הפנימיים, בכחות

ש 32) בזה דוקא נפשו.ואדרבה: בעצם חקוק שהוא מתבטא השכל, על גם פועל הקב"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמתחת  יותר, הפנימי האבן פעולה בחלק שום לאותיות אין לאותיות,

Ïkוהשפעה, ‰p‰ ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Áa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬ƒ»≈≈∆¿≈∆ƒ≈»
È¯Ó‚Ï ‰¯e„Á ˙ÈNÚ ˜˜Áp‰ ¯·c‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«»»«∆¿»«¬≈¬»¿«¿≈

C¯ec Ôe‡ C¯ec ÔÚbe¯„ÚbÎ¯e„) אל הקצה מן העומק, בכל חדורה ¿¿∆¿¿∆¿¿
Ú‰Óהקצה  (Ba ÌÈ˜˜BÁL ÔÈ ≈»ƒ¿»∆¿ƒ

ובכל  שלה המציאות בכל כולה, והאבן

בה  שחקוקות אבן היא שלה, השכבות

אותיות.

‰fÓe של שהיתרון לעיל מהאמור ƒ∆
מעבר  החקוקות החקיקה' 'אותיות

האותיות  שבו בדבר גם מתבטא לעבר

eÎiM‰L˙חקוקות  ,Ô·eÓ»∆««»
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê"c¿…À««»

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜ÁÏ שחודרת «¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
כולה, המציאות ¯˜בכל ‡Ï ‡È‰ƒ…«

'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿«««»«
‰¯Ù'c ‰˜eÁ‰ Ìei˜aL∆¿ƒ«»¿»»
ÌB˜Ó dÏ ÔÈ‡L ,'‰Óe„‡¬»∆≈»»
,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÏÏk ÏÎNa¿≈∆¿»«ƒ¿»¿≈
LÈ‡‰ „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ«»ƒ

ÈÏ‡¯Ni‰ את המקיים היהודי «ƒ¿¿≈ƒ
ÔÈÚהמצווה  ˜e˜Á BaL∆»ƒ¿«

BÊ ‰˜È˜ÁL ,'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«∆¬ƒ»
B˙e‡ÈˆÓ Ïk ˙‡ ˙¯„BÁ וכל ∆∆∆»¿ƒ

חדור  נעשה שבו, ופרט פרט כל כולו,

וביטול  שמים מלכות עול בקבלת

ומפרט.לרצון  שממשיך וכפי העליון,

˜˜ÁpL ¯·cL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»»∆∆¿»
Ì„‡a של רגילה,באופן חקיקה »»»

˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ«¬
¯·c‰L Û‡ ‰p‰ ,‰·BË Ô·‡a¿∆∆»ƒ≈«∆«»»

BÎB˙aאכן  ˜˜Á בפנימיותו ∆¿»¿
‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡ÏÂ)¿…¿ƒ«¿ƒ»
ÛÏw‰ Èab ÏÚ ˙B·e˙kL∆¿««≈«¿»

מעליו  ‡ÔÈונשארות ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»≈
ÚÈbÓ ‰Ê וחודרBlL ÌˆÚÏ „Ú ∆«ƒ««»∆∆∆

BÈ‡L ÌLk ‰p‰ Ê‡Â ,LnÓ«»¿»ƒ≈¿≈∆≈
ÈÓÈt ¯˙Bi‰ ˜ÓBÚÏ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««»∆«≈¿ƒƒ
והפנימיים  העמוקים לרבדים חודר ולא

נפשו, של ‡BÈביותר ÔÎ BÓk¿≈≈
·ËÈ‰ Úa˜Â ËÏ˜ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈

Ëa¯‡˜Ú‚ÈÈ‡) ונקלט Ìbעמוק חרוט ‰ÌÈiBˆÈÁאפילו ) ˙BÁka «ƒ¿∆«¿¿««…«ƒƒƒ
בפנימיותם. חודר ולא מעליהם נשאר הדבר מסוים, במובן בהם, «¿«‡ÌÓ,וגם
Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïˆ‡ ˜e˜Á B˙BÈ‰Ï ,'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚ יהודי כל ƒ¿«««»«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿»≈

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ,שלו המציאות B˙eÓˆÚבכל ÏÎa eÈ‰ בפרט רק ולא ≈≈∆¿≈∆«¿¿»«¿
מסויים, וברובד ‰e‡מסויים È¯‰¬≈

ÈÎ‰ ˙BÁka Ìb CLÓƒ¿»««…¬ƒ
˙BÁk ÏkL ÔÂÈk ,ÌÈiBˆÈÁƒƒƒ≈»∆»…
BlL ÌˆÚÏ ÌÈÎiL Ì„‡‰31 »»»«»ƒ»∆∆∆

זה  הרי עצמותו, בכל נוגע וכשהדבר

חיצוניים  הכי לצדדים גם ונוגע חודר

שלו.של  ‰ÔÈÚהמציאות e‰ÊÂ¿∆»ƒ¿»
¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Ác הקצה מן «¬ƒ»≈≈∆¿≈∆

ממש, הקצה ÓBÚ‰Ó˜אל ,eÈ‰«¿≈»∆
˙eiBˆÈÁÏ „Ú ÈÓÈt ¯˙Bi‰«≈¿ƒƒ««ƒƒ

‰˜BÁ¯ ÈÎ‰ וכל הבחינות וכל ¬ƒ¿»
הזו  עול בקבלת חדורות המדריגות

‰'Ïaw˙לגמרי. ÏÚBt ÔÎÏÂ¿»≈≈««»«
ÏÎO‰ Ák ÏÚ Ìb 'ÏBÚ32 ««…««≈∆

היא ( ·‰a˙והפעולה ÌbL∆««¬»«
'ÌÈËtLÓ'e '˙B„Ú'c ˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ
˙e‡ÈˆÓ ˙¯k ‰È‰˙ ‡Ï…ƒ¿∆ƒ∆∆¿ƒ
ÈÙk ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÏÎO‰«≈∆ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ
‡È‰ ‰¯Êb" „vÓ ‡e‰L∆ƒ«¿≈»ƒ
LÙp‰ ÌˆÚL ÔÂÈk ,("ÈÙlÓƒ¿»«≈»∆∆∆«∆∆
˙BÁk‰ Ïk ÏÚ ÏÚBÙe ÏÏBk≈≈«»«…
שנשאלה  השאלה גם מיושבת ובזה

תשפיע  שהקבלתֿעול ייתכן איך לעיל

הפכים, שני הם והרי השכל על

הוא  שהקבלתֿעול הוא והביאור

ולכן  לעבר מעבר החקוקות כאותיות

הנפש  עצם על היא שלה ההשפעה

הוא  שגם השכל כולל המציאות, ועצם

מהעצם. ומושפע מהעצם נמשך

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Â לאמור בדומה ¿«∆∆∆
שכל  בין הייחודי השילוב אודות לעיל

בשכל  המובנות במצוות עול וקבלת

‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓa ‡e‰¿ƒ¿«»»¬»
dÓˆÚ שלמעלה מצווה שהיא «¿»
"Ê‡˙מהשכל, ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡«…

‰˜È˜Á ˙ÈÁa ,"‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»¿ƒ«¬ƒ»
,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ שילוב ישנו בה וגם ≈≈∆¿≈∆
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מּצד  ׁשּלֹו הּמעׂשה ּבכח רק (לא הּוא ְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּקּיּומּה

וה'ּקּבלת  ׁשהאמּונה ּבאֹופן אּלא) ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָקּבלתֿעֹול,

הּׂשכל  על ּגם ּפֹועלים  מהּׂשכל ׁשּלמעלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָעֹול'

להרהר  רׁשּות ל ("אין יהרהר ׁשּלא ְְְְְְֵֵֵֶֶַַֹׁשּבֹו,

ּובׂשמחה,33אחריה") ּבחּיּות אֹותּה ׁשּמקּים ועד , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ּבּׂשכל. ׁשּמּובנת מצוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכמֹו

הּוא  הּתֹורה, ּכללּות היא אדּומה ׁשּפרה ְְֲִִֶֶַָָָָָָָׁשהענין

סעיף  לעיל (ּכּנזּכר ׁשּבּה ה'חּוקה' מּצד רק ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלא

על  ּפֹועל עֹול' ׁשה'ּקּבלת ּבזה ּגם אּלא ֵֶֶֶַַַַַָָָד),

מּצד  אדּומה' ּד'פרה ׁשהּמצוה אּלא, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשכל.

ּפעּולת  ּבטעם, מלּוּבׁשת ׁשאינּה מּכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמּה,

ּכללי  ּבאֹופן היא הּׂשכל על ׁשּבּה עֹול' ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָה'ּקּבלת

נמׁש ּומּזה יהרהר, ׁשּלא ׁשלילה), ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ(ּבבחינת

ּפֹועל  עֹול' ׁשה'ּקּבלת הּמצֹות, ּבפרטי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָאחרּֿכ

הרצֹון. ּכפי ׁשּיּׂשיג הּׂשכל ְִִֵֶֶַַַָָעל

ÔÈÚÂ'ה'חּוקה עניני ּפרטי עם ּגם מתאים זה ¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

מּׁשאר  ּגם (ׁשחלּוקה אדּומה' ְְֲֲִֶַָָָָָּד'פרה

ׁשני  ּבּה ׁשּיׁש א), סעיף  לעיל ּכּנזּכר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָה'חּוקים',

עם  ּוביחד מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ שעׂשיתּה ְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָֹהפכים,

מֹועד" אהל ּפני נכח אל "והּזה והינּו,34זה, , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

חקיקה  ּבחינת יׂשראל, איׁש ׁשל העצם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמּצד

חּוץ  ׁשּנמצא ּבׁשעה אפילּו הּנה לעבר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעבר

ׁשל  ּפתחֹו ורֹואה מתּכּון הּוא הרי מחנֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹלׁשלׁש

.35היכל  ֵָ

LÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי המבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

אדּו ּבפרה ּׁשּכתּוב חקת ׁשּמה "זאת מה ְֲֶֶַַָָָָֹֻ

(ּכּנזּכר  ׁשּבּה וׁשֹוב' ה'רצֹוא מּצד הּוא ְִִֶַַַָָָָָָהּתֹורה"

הּכלים  מּגדר לצאת ה'רצֹוא' ּכי א), סעיף ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלעיל

ׁשּלמעלה  עֹול' ה'ּקּבלת עלּֿדר הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהּׂשכל,

מֹועד", אהל ּפני "נכח ענין ׁשּזהּו ודעת, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹמּטעם

יהרהר  ׁשּלא ּבׂשכל, ההמׁשכה ענין הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה'ּׁשֹוב'

ועד  לעיל), ּכּנזּכר יסּכים, עצמֹו הּׂשכל ׁשּגם הּמצֹות ּבׁשאר נמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ(ּומּזה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  Lמעין ‰NÚn‰ ÁÎa ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ dÓeiwLBl האדם של ∆ƒ»…«¿…«««¬∆∆

‰eÓ‡‰L ÔÙB‡a (‡l‡ ,ÏBÚŒ˙Ïa˜ „vÓ לקיום היסוד שהיא ƒ««»«∆»¿∆∆»¡»
ÏBÚ'המצוות  ˙Ïaw'‰Â האישית המציאות ÏÎO‰Óביטול ‰ÏÚÓlL ¿««»«∆¿«¿»≈«≈∆

¯‰¯‰È ‡lL ,BaL ÏÎO‰ ÏÚ Ìb ÌÈÏÚBt תמיהות של מחשבות ¬ƒ«««≈∆∆∆…¿«¿≈
זו  מצווה של ועניינה מהותה על

¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡")≈¿¿¿«¿≈
("‰È¯Á‡33Ìi˜nL „ÚÂ , «¬∆»¿«∆¿«≈

BÓk ,‰ÁÓN·e ˙eiÁa d˙B‡»¿«¿ƒ¿»¿
ÏÎOa ˙·enL ‰ÂˆÓ האנושי ƒ¿»∆∆∆«≈∆

ועריבות  נועם לאדם גורמת וההבנה

בחיות בקיום  מקיים הוא כך המצווה,

מטעם  שלמעלה זו מצווה גם ובשמחה

הבנה. שום בה לו ואין ודעת

ÔÈÚ‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆»ƒ¿»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯tL∆»»¬»ƒ¿»
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,‰¯Bz‰«»…«ƒ«

daL '‰˜eÁ'‰ למעלה היא כי «»∆»
מצוות  גם לקיים וצריך מהשכל

עול  קבלת מצד בשכל שמובנות

‡l‡ ,(„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»
ÏÚBt 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰L ‰Êa Ìb«»∆∆««»«≈

‡l‡,ומשפיע  .ÏÎO‰ ÏÚ««≈∆∆»
'‰Óe„‡ ‰¯Ù'c ‰Âˆn‰L∆«ƒ¿»¿»»¬»
dÈ‡L ÔÂÈkÓ ,dÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ≈»∆≈»

ÌÚËa ˙LaeÏÓ למעלה היא אלא ¿∆∆¿««
של ÏeÚt˙מהשכל, ההשפעה ¿«

ÏÎO‰ ÏÚ daL 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«∆»««≈∆
˙ÈÁ·a) ÈÏÏk ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿»ƒƒ¿ƒ«

¯‰¯‰È ‡lL ,(‰ÏÈÏL מחשבות ¿ƒ»∆…¿«¿≈
תמיהות  זו,של מצווה ∆fÓeƒ‰על

הקבלתֿעול  של השכל על מהפעולה

שהיא  אדומה בפרה שהיא אמנם כפי

מוגבלת, ‡CkŒ¯Áפעולה CLÓƒ¿»«««
˙Ïaw'‰L ,˙Bˆn‰ ÈË¯Ùaƒ¿»≈«ƒ¿∆««»«

ÏÎO‰ ÏÚ ÏÚBt 'ÏBÚ האנושי ≈««≈∆
‚ÈOiL ויקלוט ‰¯ˆÔBויבין ÈÙk ∆«ƒ¿ƒ»»

האלוקי. העליון

‰Ê ÔÈÚÂ של הכוחות פרטי שכל ¿ƒ¿»∆
יהיו  השכל, כוח כולל האדם,

הקשורה  מהקבלתֿעול מושפעים

הנפש, ÌÚבעצם Ìb ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ«ƒ
‰¯Ù'c '‰˜eÁ'‰ ÈÈÚ ÈË¯t¿»≈ƒ¿¿≈«»¿»»
¯‡MÓ Ìb ‰˜eÏÁL) '‰Óe„‡¬»∆¬»«ƒ¿»

‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'ÌÈ˜eÁ'‰ מהשכל שלמעלה עניינים בה ויש «ƒ«ƒ¿»¿≈¿ƒ
משאר  יותר 'חוקים'לגמרי, בגדר הם שגם daהמצוות LiL במצוות ), ∆≈»

אדומה  BÁÓ˙פרה LÏLÏ ıeÁ d˙ÈNÚ˘ ,ÌÈÎÙ‰ ÈL מחנה ¿≈¬»ƒ∆¬ƒ»»¿»…«¬
הקדושה, לתחום מחוץ והיינו ישראל ומחנה לויה מחנה ÌÚשכינה, „ÁÈ·e¿««ƒ

Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ ‰f‰Â" ,‰Ê∆¿ƒ»∆…«¿≈…∆
"„ÚBÓ34,הקודש מול דווקא ≈

LÈ‡ ÏL ÌˆÚ‰ „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«»∆∆∆ƒ
¯·ÚÓ ‰˜È˜Á ˙ÈÁa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ בוודאי מהותו עצם מצד והרי ¿≈∆
יהודי  פרט כל בכל בקדושה חדור

מציאותו, של ‡eÏÈÙופרט ‰p‰ƒ≈¬ƒ
LÏLÏ ıeÁ ‡ˆÓpL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿»¿»…
Ôek˙Ó ‡e‰ È¯‰ ,˙BÁÓ«¬¬≈ƒ¿«≈

ÏÎÈ‰ ÏL BÁ˙t ‰‡B¯Â35 כי ¿∆ƒ¿∆≈»
כל  על ופועל משפיע העצם סוף סוף

שלו. מהמציאות ופרט פרט

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל המבואר ¿≈¿«≈∆
על  הקבלתֿעול והשפעת פעולת אודות

ÈËewÏ'aהשכל  ¯‡·Ó‰ ÌÚƒ«¿…»¿ƒ≈
‰¯Ùa ·e˙kM ‰nL '‰¯Bz»∆«∆»¿»»
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ‰Óe„‡¬»…À««»
'·BLÂ ‡Bˆ¯'‰ „vÓ ‡e‰ƒ«»»»
‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) daL∆»«ƒ¿»¿≈¿ƒ

המצוות  בכל כללי עניין Èkשהוא ,(ƒ
'‡Bˆ¯'‰ והתשוקה Ïˆ‡˙הרצון »»»≈

ÏÎO‰Â ÌÈÏk‰ ¯„bÓ שהם ƒ∆∆«≈ƒ¿«≈∆
למציאות  האדם את שעושים הגדרים

ולדבוק  לאלוקות ולהתבטל מוגדרת,

‰'Ïaw˙באלוקות, C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆««»«
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏBÚ∆¿«¿»ƒ««»««

ÔÈÚ e‰fL של הפנימי התוכן ∆∆ƒ¿«
ÚBÓ„"ההזאה  Ï‰‡ Èt ÁÎ"…«¿≈…∆≈

אדומה, ÔÈÚבפרה ‡e‰ '·BM'‰Â¿«ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ והביטול הקבלתֿעול של ««¿»»

È‰¯‰¯והשפעתם  ‡lL ,ÏÎNa«≈∆∆…¿«¿≈
ביטול, מתוך הציווי את יקבל אלא

תהיות  וללא קושיות ∆fÓe)ƒ‰ללא
˙Bˆn‰ ¯‡La CLÓ שאינם ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿

או  'עדות' אלא 'חוקים' בגדר

BÓˆÚ'משפטים' ÏÎO‰ ÌbL (∆««≈∆«¿
„ÚÂ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,ÌÈkÒÈ«¿ƒ«ƒ¿»¿≈¿«
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טו 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

מּצד  ׁשּלֹו הּמעׂשה ּבכח רק (לא הּוא ְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּקּיּומּה

וה'ּקּבלת  ׁשהאמּונה ּבאֹופן אּלא) ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָקּבלתֿעֹול,

הּׂשכל  על ּגם ּפֹועלים  מהּׂשכל ׁשּלמעלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָעֹול'

להרהר  רׁשּות ל ("אין יהרהר ׁשּלא ְְְְְְֵֵֵֶֶַַֹׁשּבֹו,

ּובׂשמחה,33אחריה") ּבחּיּות אֹותּה ׁשּמקּים ועד , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ּבּׂשכל. ׁשּמּובנת מצוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכמֹו

הּוא  הּתֹורה, ּכללּות היא אדּומה ׁשּפרה ְְֲִִֶֶַָָָָָָָׁשהענין

סעיף  לעיל (ּכּנזּכר ׁשּבּה ה'חּוקה' מּצד רק ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלא

על  ּפֹועל עֹול' ׁשה'ּקּבלת ּבזה ּגם אּלא ֵֶֶֶַַַַַָָָד),

מּצד  אדּומה' ּד'פרה ׁשהּמצוה אּלא, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשכל.

ּפעּולת  ּבטעם, מלּוּבׁשת ׁשאינּה מּכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמּה,

ּכללי  ּבאֹופן היא הּׂשכל על ׁשּבּה עֹול' ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָה'ּקּבלת

נמׁש ּומּזה יהרהר, ׁשּלא ׁשלילה), ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ(ּבבחינת

ּפֹועל  עֹול' ׁשה'ּקּבלת הּמצֹות, ּבפרטי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָאחרּֿכ

הרצֹון. ּכפי ׁשּיּׂשיג הּׂשכל ְִִֵֶֶַַַָָעל

ÔÈÚÂ'ה'חּוקה עניני ּפרטי עם ּגם מתאים זה ¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

מּׁשאר  ּגם (ׁשחלּוקה אדּומה' ְְֲֲִֶַָָָָָּד'פרה

ׁשני  ּבּה ׁשּיׁש א), סעיף  לעיל ּכּנזּכר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָה'חּוקים',

עם  ּוביחד מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ שעׂשיתּה ְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָֹהפכים,

מֹועד" אהל ּפני נכח אל "והּזה והינּו,34זה, , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

חקיקה  ּבחינת יׂשראל, איׁש ׁשל העצם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמּצד

חּוץ  ׁשּנמצא ּבׁשעה אפילּו הּנה לעבר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעבר

ׁשל  ּפתחֹו ורֹואה מתּכּון הּוא הרי מחנֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹלׁשלׁש

.35היכל  ֵָ

LÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי המבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

אדּו ּבפרה ּׁשּכתּוב חקת ׁשּמה "זאת מה ְֲֶֶַַָָָָֹֻ

(ּכּנזּכר  ׁשּבּה וׁשֹוב' ה'רצֹוא מּצד הּוא ְִִֶַַַָָָָָָהּתֹורה"

הּכלים  מּגדר לצאת ה'רצֹוא' ּכי א), סעיף ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלעיל

ׁשּלמעלה  עֹול' ה'ּקּבלת עלּֿדר הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהּׂשכל,

מֹועד", אהל ּפני "נכח ענין ׁשּזהּו ודעת, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹמּטעם

יהרהר  ׁשּלא ּבׂשכל, ההמׁשכה ענין הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה'ּׁשֹוב'

ועד  לעיל), ּכּנזּכר יסּכים, עצמֹו הּׂשכל ׁשּגם הּמצֹות ּבׁשאר נמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ(ּומּזה
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(33.898 ע' ח"ג לקו"ש ד.34)ראה שם, עה"פ.35)פרשתנו פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  Lמעין ‰NÚn‰ ÁÎa ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ dÓeiwLBl האדם של ∆ƒ»…«¿…«««¬∆∆

‰eÓ‡‰L ÔÙB‡a (‡l‡ ,ÏBÚŒ˙Ïa˜ „vÓ לקיום היסוד שהיא ƒ««»«∆»¿∆∆»¡»
ÏBÚ'המצוות  ˙Ïaw'‰Â האישית המציאות ÏÎO‰Óביטול ‰ÏÚÓlL ¿««»«∆¿«¿»≈«≈∆

¯‰¯‰È ‡lL ,BaL ÏÎO‰ ÏÚ Ìb ÌÈÏÚBt תמיהות של מחשבות ¬ƒ«««≈∆∆∆…¿«¿≈
זו  מצווה של ועניינה מהותה על

¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡")≈¿¿¿«¿≈
("‰È¯Á‡33Ìi˜nL „ÚÂ , «¬∆»¿«∆¿«≈

BÓk ,‰ÁÓN·e ˙eiÁa d˙B‡»¿«¿ƒ¿»¿
ÏÎOa ˙·enL ‰ÂˆÓ האנושי ƒ¿»∆∆∆«≈∆

ועריבות  נועם לאדם גורמת וההבנה

בחיות בקיום  מקיים הוא כך המצווה,

מטעם  שלמעלה זו מצווה גם ובשמחה

הבנה. שום בה לו ואין ודעת

ÔÈÚ‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆»ƒ¿»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯tL∆»»¬»ƒ¿»
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,‰¯Bz‰«»…«ƒ«

daL '‰˜eÁ'‰ למעלה היא כי «»∆»
מצוות  גם לקיים וצריך מהשכל

עול  קבלת מצד בשכל שמובנות

‡l‡ ,(„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»
ÏÚBt 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰L ‰Êa Ìb«»∆∆««»«≈

‡l‡,ומשפיע  .ÏÎO‰ ÏÚ««≈∆∆»
'‰Óe„‡ ‰¯Ù'c ‰Âˆn‰L∆«ƒ¿»¿»»¬»
dÈ‡L ÔÂÈkÓ ,dÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ≈»∆≈»

ÌÚËa ˙LaeÏÓ למעלה היא אלא ¿∆∆¿««
של ÏeÚt˙מהשכל, ההשפעה ¿«

ÏÎO‰ ÏÚ daL 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«∆»««≈∆
˙ÈÁ·a) ÈÏÏk ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿»ƒƒ¿ƒ«

¯‰¯‰È ‡lL ,(‰ÏÈÏL מחשבות ¿ƒ»∆…¿«¿≈
תמיהות  זו,של מצווה ∆fÓeƒ‰על

הקבלתֿעול  של השכל על מהפעולה

שהיא  אדומה בפרה שהיא אמנם כפי

מוגבלת, ‡CkŒ¯Áפעולה CLÓƒ¿»«««
˙Ïaw'‰L ,˙Bˆn‰ ÈË¯Ùaƒ¿»≈«ƒ¿∆««»«

ÏÎO‰ ÏÚ ÏÚBt 'ÏBÚ האנושי ≈««≈∆
‚ÈOiL ויקלוט ‰¯ˆÔBויבין ÈÙk ∆«ƒ¿ƒ»»

האלוקי. העליון

‰Ê ÔÈÚÂ של הכוחות פרטי שכל ¿ƒ¿»∆
יהיו  השכל, כוח כולל האדם,

הקשורה  מהקבלתֿעול מושפעים

הנפש, ÌÚבעצם Ìb ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ«ƒ
‰¯Ù'c '‰˜eÁ'‰ ÈÈÚ ÈË¯t¿»≈ƒ¿¿≈«»¿»»
¯‡MÓ Ìb ‰˜eÏÁL) '‰Óe„‡¬»∆¬»«ƒ¿»

‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'ÌÈ˜eÁ'‰ מהשכל שלמעלה עניינים בה ויש «ƒ«ƒ¿»¿≈¿ƒ
משאר  יותר 'חוקים'לגמרי, בגדר הם שגם daהמצוות LiL במצוות ), ∆≈»

אדומה  BÁÓ˙פרה LÏLÏ ıeÁ d˙ÈNÚ˘ ,ÌÈÎÙ‰ ÈL מחנה ¿≈¬»ƒ∆¬ƒ»»¿»…«¬
הקדושה, לתחום מחוץ והיינו ישראל ומחנה לויה מחנה ÌÚשכינה, „ÁÈ·e¿««ƒ

Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ ‰f‰Â" ,‰Ê∆¿ƒ»∆…«¿≈…∆
"„ÚBÓ34,הקודש מול דווקא ≈

LÈ‡ ÏL ÌˆÚ‰ „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«»∆∆∆ƒ
¯·ÚÓ ‰˜È˜Á ˙ÈÁa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ בוודאי מהותו עצם מצד והרי ¿≈∆
יהודי  פרט כל בכל בקדושה חדור

מציאותו, של ‡eÏÈÙופרט ‰p‰ƒ≈¬ƒ
LÏLÏ ıeÁ ‡ˆÓpL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿»¿»…
Ôek˙Ó ‡e‰ È¯‰ ,˙BÁÓ«¬¬≈ƒ¿«≈

ÏÎÈ‰ ÏL BÁ˙t ‰‡B¯Â35 כי ¿∆ƒ¿∆≈»
כל  על ופועל משפיע העצם סוף סוף

שלו. מהמציאות ופרט פרט

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל המבואר ¿≈¿«≈∆
על  הקבלתֿעול והשפעת פעולת אודות

ÈËewÏ'aהשכל  ¯‡·Ó‰ ÌÚƒ«¿…»¿ƒ≈
‰¯Ùa ·e˙kM ‰nL '‰¯Bz»∆«∆»¿»»
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ‰Óe„‡¬»…À««»
'·BLÂ ‡Bˆ¯'‰ „vÓ ‡e‰ƒ«»»»
‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) daL∆»«ƒ¿»¿≈¿ƒ

המצוות  בכל כללי עניין Èkשהוא ,(ƒ
'‡Bˆ¯'‰ והתשוקה Ïˆ‡˙הרצון »»»≈

ÏÎO‰Â ÌÈÏk‰ ¯„bÓ שהם ƒ∆∆«≈ƒ¿«≈∆
למציאות  האדם את שעושים הגדרים

ולדבוק  לאלוקות ולהתבטל מוגדרת,

‰'Ïaw˙באלוקות, C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆««»«
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏBÚ∆¿«¿»ƒ««»««

ÔÈÚ e‰fL של הפנימי התוכן ∆∆ƒ¿«
ÚBÓ„"ההזאה  Ï‰‡ Èt ÁÎ"…«¿≈…∆≈

אדומה, ÔÈÚבפרה ‡e‰ '·BM'‰Â¿«ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ והביטול הקבלתֿעול של ««¿»»

È‰¯‰¯והשפעתם  ‡lL ,ÏÎNa«≈∆∆…¿«¿≈
ביטול, מתוך הציווי את יקבל אלא

תהיות  וללא קושיות ∆fÓe)ƒ‰ללא
˙Bˆn‰ ¯‡La CLÓ שאינם ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿

או  'עדות' אלא 'חוקים' בגדר

BÓˆÚ'משפטים' ÏÎO‰ ÌbL (∆««≈∆«¿
„ÚÂ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,ÌÈkÒÈ«¿ƒ«ƒ¿»¿≈¿«
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d"kyz'dטז ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ּומטהר  מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ּגם הּברּור ְְֲֵֵֵֶַַַַָֹׁשּפֹועל

מּנגּה" מּטה "ׁשּלמּטה מת .36טּומאת ְְִֵֶַַַַָָֹ

ּדפרׁשת LÈÂז) הּׁשּיכּות ּגם ׁשּזֹוהי לֹומר ¿≈ְִֶַַַַַָָָ

ׁשּלכן  ּתּמּוז, י"ב הּגאּולה לחג ְְֵֶַַַַָָֻ"חקת"

(ּדמינּה ּבׁשּבת ׁשנים) וכּמה (ּבכּמה אֹותּה ְְְְִִִֵַַַָָָָָקֹורין

יֹומין  ּכּוּלהּו ּתּמּוז,37מתּברכין י"ב ׁשּלפני ( ְְְְִִִִֵֶַָ

התחילה  ׁשאז ּתּמּוז, לג' ּבסמיכּות ְְְְִִִִִֶַַָָָָועלּֿכלּֿפנים

ּבּמאמר  ׁשּגם ועד לֹו), נּתנה (חּופׁשה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָהּגאּולה

ּפסּוק  על רׁש"י ּפירּוׁש הּובא הראׁשֹון ּתּמּוז ְִִֵַַַָָָּדי"ב

ד). סעיף לעיל (ּכּנזּכר הּתֹורה" חקת ְְְִִֵַַַָָֹֻ"זאת

מֹוריֿוחמי  ׁשּכבֹודֿקדּוׁשת ּכּידּוע ּבזה, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָוהענין

ּכל  חדּור היה והּגאּולה, הּׂשמחה ּבעל ְְְְִַַַַַָָָָָָאדמֹו"ר

עם  ּוביחד ּבפֹועל , נפׁש' ּד'מסרת ּבעבֹודה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָימיו

ואפילּו ההתיּׁשבּות. ּבתכלית עניניו ּכל היּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָזה,

ּתֹורה  ּבהרּבצת עבדּתי אׁשר הּגדֹולה ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ"העבֹודה

הּדת" י"ב 38וחזּוק לפני הּמאסר היה ׁשּבגללּה , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

מקֹום  לּה היה לא זֹו ׁשעבֹודה אף הּנה ֲִֵֶַַָָָָָֹּתּמּוז,

ּדקדּוׁשה, ׂשכל עלּֿפי לא אפילּו ׂשכל, ְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹעלּֿפי

נפׁש' ּד'מסירת העבֹודה מּצד ּבגלּוי ְְֲִִִִֶֶַַָָָָּובאה

 ֿ אף הּׂשכל, מּמדידת לגמרי ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָּבפֹועל

(אף  ּבתכלית מסּודרת עבֹודה היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָעלּֿפיֿכן

ׁשל  ּבתנּועה ׁשעֹומד  ׁשּבׁשעה הּוא האדם ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּטבע

לחׁשּבֹונֹות 'מסיר  אצלֹו מקֹום אין נפׁש' ת ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

ּבאֹופן  וערּוכה מחּוׁשבת והיתה ּבזה), ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

הּיֹותר  ּבמּדה ּתהיה הּדת וחזּוק הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרּבצת

רׁש"י  ּבפירּוׁש ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי ְְְִִֵֶַַַָָּגדֹולה.

הם 39ּבפרׁשתנּו ויׂשראל יׂשראל הּוא ׁש"ּמׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ל לֹומר הּדֹור,40מׁשה, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ְְְִֶֶַַַָֹ
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ב.36) קיא, מצוותיך דרך סכ"ח. אגה"ק תניא א.37)ראה פח, ב. סג, לחגיגת 38)זח"ב במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

פ). ע' ח"ב ולאח"ז .263 ע' תש"ח בסה"מ (נדפס תרפ"ח בשנת - הראשונה תמוז לקו"ש 39)יב בארוכה וראה - כא. כא,

ואילך. 134 ס"ע למה 40)חל"ג ומבאר שמתרץ אלא מקרא? של פשוטו להבנת נוגע אינו - הכל" לך.. "לומר לכאורה

לעומת  - הגשמי העשי' (ובעולם הדברים בפשטות גם הוא כן כי - חמש" "בן גם כולל - לך" "לומר שזהו - הכתוב שינה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e¯a‰ ÏÚBtLלקדושה והעלאתו מהרע הטוב של ıeÁההפרדה Ìb ∆≈«≈«
˙BÁÓ LÏLÏ,ביותר הנחות המקום של גם בירור ËÓe‰¯היינו ¿»…«¬¿«≈
˙Ó ˙‡ÓeË ביותר חמורה טומאה hÓ‰שהיא ‰hÓlL" ¿«≈∆¿«»«»

"d‚pÓ36, לקדושה שמחוץ הכוחות שה'קליפות', וחסידות בקבלה כמבואר ƒ…«
כשם  האלוקי האור על המכסות

נחלקות  הפרי, על מכסה שהקליפה

נוגה, קליפת כלליות, דרגות לשתי

ורע, טוב תערובת בה שיש אור, לשון

טוב  בהם שאין לגמרי טמאות וקליפות

הקודש' (ב'אגרת מבואר כך ועל כלל,

הנעשים  שהקרבנות התניא) שבספר

ואילו  נוגה קליפת את מבררים בפנים

מטהרת  בחוץ הנעשית אדומה פרה

מקליפת  מטה שלמטה טומאה ומבררת

מזוהר  "נודע שם, (וכמבואר נוגה

שעל  הקרבנות סוד והאריז"ל הקדוש

 ֿ מיין העלאת בחי' הן המזבח גבי

אל  שבנוגה הבהמית מנפש נוקבין

חיות  ד' בחי' הן ומקורן שרשן

שור  פני הכסא את הנושאות שבמרכבה

הפרה  בשריפת אכן וכו'... נשר ופני

ארז  עץ השלכת ידי על הנה אדומה

האפר  אל חיים מים ונתינת וכו' ואזוב

במשנה  חטאת מי קידוש בשם נקרא

ולזאת  העליון... קדש בחינת והיא

אבי  שהוא אף המת טומאת מטהרת

מנוגה"). מטה ולמטה וכו' אבות

Ìb È‰BfL ¯ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«∆ƒ«
‚ÁÏ "˙˜Á" ˙L¯Ùc ˙eÎiM‰««»¿»»«À«¿«

‰Ïe‡b‰ ממאסרו הריי"צ הרבי של «¿»
˜ÔÈ¯Bביום  ÔÎlL ,Êenz ·"È«∆»≈ƒ

d˙B‡ חוקת את (nÎa‰פרשת »¿«»
) ˙aLa (ÌÈL ‰nÎÂ נאמר עליה ¿«»»ƒ¿«»

e‰lekבזוהר  ÔÈÎ¯a˙Ó dÈÓc¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿
ÔÈÓBÈ37 הימים כל מתברכים שממנה ƒ

השבוע  Êenz,של ·"È ÈÙlL (∆ƒ¿≈«
'‚Ï ˙eÎÈÓÒa ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ¿«»»ƒƒ¿ƒ¿
‰Ïe‡b‰ ‰ÏÈÁ˙‰ Ê‡L ,Êenz«∆»ƒ¿ƒ»«¿»

BÏ ‰z ‰LÙeÁ) מבית לצאת ¿»ƒ¿»
על  בי"ב האסורים, שוחרר ולמעשה שנים לשלוש גלותו לעיר להישלח מנת
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יז 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

נֹותן  זה ׁשּכח מּובן, הּכל", הּוא הּנׂשיא ִִֵֶֶַַַָָֹֹּכי

ּבני  לכל אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְְְְִִֵַַָָּכבֹודֿקדּוׁשת

יׂשראל  ּבׁשם ׁש(רק) למי אפילּו ועד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל,

יׁשנּה41יכנה  לנּו, ׁשּסלל ּבּדר נל וכאׁשר . ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּיקּוים אלקינּו42ההבטחה ה' יהי ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ

ואל  יעזבנּו אל אבֹותינּו עם היה ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָעּמנּו

אֹור  יהיה יׂשראל ּבני ּולכל ּברּוחנּיּות 43יּטׁשנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

.44וגׁשמּיּות  ְְִַ

•

1

2

3

4

5

6

7

8

- משה" הם ל"וישראל בדוגמא לסיים לרש"י הו"ל דלכאורה - התמי' מובנת ועפ"ז כו'. הדור שנשיא - שבתורה) פשט

משא"כ  משה, הם - דמשה דעה דדור שישראל אף - בפועל) הוא (שכן לך האמירה ישנה תמיד לא דבזה מובן, הנ"ל וע"פ

הדור. ואילך.41)בנשיא 329 ע' בהוספות ח"ח לקו"ש וראה הנ"ל. במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק נז.42)לשון ח, מלכיםֿא

כג.43) יו"ד, בא - הכתוב לשון ואילך).44)ע"פ 169 ע' תרפ"ז בסה"ש (נדפס תרפ"ז תמוז ג' - אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

יהי. ד"ה הערה 336 ע' ח"ח לקו"ש וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
EÏ ¯ÓBÏ40‡e‰ ¯Bc‰ ‡ÈNpL «¿∆¿ƒ«

‡e‰ ‡ÈNp‰ Èk ,¯Bc‰ ÏÎk¿»«ƒ«»ƒ
‰Ê ÁkL ,Ô·eÓ ,"Ïk‰ לפעול «…»∆…«∆

מסירות  של זה שילוב מצד מתוך נפש

שני, מצד והתיישבות וסדר ≈Ô˙Bאחד
ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k¿¿«ƒ¿»ƒ
,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ¯"BÓ„‡«¿¿»¿≈ƒ¿»≈
ÌLa (˜¯)L ÈÓÏ eÏÈÙ‡ „ÚÂ¿«¬ƒ¿ƒ∆«¿≈

‰ÎÈ Ï‡¯NÈ41 נקרא שהיותו מי ƒ¿»≈¿À∆
'ישראל' בלבד בשם כינוי אצלו הוא

נראית  לא לדבר הפנימית ושייכותו

C¯caבגלוי. CÏ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆≈≈«∆∆
eÏ ÏÏqL,הגאולה בעל הרבי ∆»«»

‰Ó ÌÈe˜iL ‰ÁË·‰‰ dLÈ∆¿»««¿»»∆¿««
·e˙kM42eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È ∆»¿ƒ¡…≈

eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚƒ»«¬∆»»ƒ¬≈
,eLhÈ Ï‡Â e·ÊÚÈ Ï‡ כפי «««¿≈¿«ƒ¿≈

מאסרו  לגבי עצמו הריי"צ הרבי שאמר

È‰È‰וגאולתו, Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆
¯B‡43˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯a44. ¿»ƒ¿«¿ƒ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oikxr(iriax meil)

àøîâ
oi` ,dpyna epipy :`ziixal epzpyn oia dxizq d`ian `xnbd

:`xnbd dywn .mipy izyn zegt laeid iptl oiyicwneäðéîøe§¦§
`ziixan jk lr dywe -,da epipyyïéLéc÷îdfeg` dcyïéa ©§¦¦¥

,ìáBiä éðôìeïéacinàì dîöò ìáBiä úðLáe ,ìáBiä øçàì ¦§¥©¥¥§©©©¥¦§©©¥©§¨Ÿ
Léc÷é,edcyLéc÷ä íàå,envr laeia.äLBã÷ dðéàixd ©§¦§¦¦§¦¥¨§¨

m` mb rnyne ,laeil jenq dfeg` dcy miyicwny x`ean
da epipyy epzpynn dywe ,laeid cr mipy izyn zegt ex`yp

.laeil jenq mipy izyn zegt dfeg` dcy miyicwn oi`y
:`xnbd zvxzneäééåøz éøîàc ìàeîLe áømdipy exn`y - ©§¥§¨§¦©§©§

,laeid iptl mipy izyn zegt elit` oiyicwn mlerly ,uxzl
izyn zegt laeid iptl miyicwn oi`y dpyna epipyy dne

y `ed dpeekd ,mipyïéLéc÷î ïéàdcyd z`òeøéâa ìàbéì- ¥©§¦¦¦¨¥§¥©
,oeayg itl dzectl zrc lríéðL ézMî úBçt,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

dnk miaygn ,laeid xg`l dpy mixyr e` xyr zectl `ady
lkl oeicpete rlq ycwdl ozepe ,`ad laeid cr ex`yp mipy
rxbny ,xnelk ,rexib `xwpy edfe ,laeid cr dx`ypy dpy
zpy cr laeid zpyn exary mipyd oipn z` oeictd sqkn
epi` laeid iptl mipy izyn zegt zectl `a m` mpn` .oeictd
,mirlq miyng ycwdl zzl jixv dzectl `ayke ,melk rxbn

W cr zFxzFpd mipXd iR lr' (gi fk `xwie) xn`pylaFid zp ©¦©¨¦©¨©§©¥
oi`y ,o`kn micnle ,mipW `ed mipX herine ,'LMxrn rxbpe§¦§©¥¤§¤¨¦§©¦
,laeid cr mipy izy zegtd lkl ex`yp m` `l` rexib oic bdep
miynga dcyd z` dcet mipy izyn zegt ex`yp m` la`

,mirlqïéLéc÷î ïéàc ïåéëåzrc lr dcy,òeøéâa ìàbéì §¥¨§¥©§¦¦¦¨¥§¥©
íéðL ézMî úBçtdpynd ly `pzd `a ,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

y ,daeh dvr eprinydlLéc÷é ìàå ,åéñëð ìò ñç íãà àäé§¥¨¨¨©§¨¨§©©§¦
edcyíéðL ézMî úBçtdzectl jxhvi `ly ick ,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

.dpeicta ciqtie oerxib `la
zpya edcy yicwna l`enye ax zwelgn d`ian `xnbd

:dnvr laeidáø ,dîöò ìáBiä úðLa eäãN Léc÷nä ,øîzéà¦§©©©§¦¨¥¦§©©¥©§¨©

,øîàdcydå ,äLBã÷,dzectl `a m`ïúBðycwdlíéMîç ¨©§¨§¥£¦¦
,dpeict xear mirlq.øwéò ìk äLBã÷ dðéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨§¨¨¦¨

zpya edcy yicwna l`enyl ax oiay ef zwelgnl sqepa
dnvr laeid zpya edcy xkena mb l`enye ax ewlgp ,laeid
cin zxfeg dcydy `l` dlg dxikndy xaeq axy ,(:hk oldl)
cai` gwelde ,laeia odilral zexfegd zecy x`y oick xkenl
jixv xkende ,llk dlg `l dxikndy xaeq l`enye .eizern

.eizern z` gwell xifgdl
ax oia zwelgnd z` zx`ane ,l`eny lr dywn `xnbd

:l`enyeé÷úîóàîìLa ,óñBé áø dì,xacd oaen -ïéðòì ©§¦¨©¥¦§¨¨§¦§©
äøéëî,laeid zpya edcy xken iabl -déìò ìàeîL âéìôc §¦¨§¨¦§¥£¥
áøc,dlg dpi` dxikndy `ed xaeqe ,dlg dxikndy xaeqd §©

c meynøîéîì àkéàxnel yiy -øîBçå ì÷`l dxikndy ¦¨§¥©©¨¤
,legzäîed dcyøák äøeënz`f lka ,laeid mcewäàöBé ©§¨§¨§¨
åéLëòdcy ,d`vei laei ribnyk -äøeëî dðéàLmcew ©§¨¤¥¨§¨
,laeidøënéz àlL ïéc Bðéà`l dxikndy dxkn m`e ,laeia ¥¦¤Ÿ¦¨¥
.legzàëä àlà,edcy yicwn iabl o`k -øîéîì àkéà éî ¤¨¨¨¦¦¨§¥©

xnel yi ike -øîBçå ì÷,legi `l ycwddyïðz àäåoldl) ©¨¤§¨§©
(:dk,m`òébädäìàâð àìå ìáBéoicd ,ycwdd cin dcyd ¦¦©¥§Ÿ¦§£¨

dy `edïéðúBðå dëBúì ïéñðëð íéðäkz`äéîcwca ycwdl Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¤¨
,ziad.äãeäé éaø éøáciptl zeyecw eidy zecydy oeike ¦§¥©¦§¨

,oeict `la ycwd zeyxn ze`vei opi` laeid ribnyk ,laeid
ycwddy dnvr laeia edcy yicwndy xnege lw zeyrl oi`

.legi `l
:`xnbd zvxzn,øîàc ,déì àøéáñ ïBòîL éaøk ìàeîL§¥§©¦¦§§¦¨¥§¨©

,ycwdd cin dcyd dl`bp `le laeid ribnykyïéñðëð¦§¨¦
dkezl mipdkdïéðúBð àìåz`vei `l` ,ycwdl dinc z` §Ÿ§¦

m`y ,xnege lw zeyrl ozip da mb jkld ,oeict `la ycwdn
`id laei ribnyk z`f lka ,laeid iptl xak dyecwd dcy
iptl dyecw dpi`y dcyl xnege lw ,oeict `la ycwdn z`vei

.ycwdd legi `ly laeid zpya dyicwd m`y ,laeid
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